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لة كؤمةلَطةى كوردستاندا، دةركةوتنى ئةهةميةت و ضةةم  و ماناكةانى   
ى بةةؤ ناسةةينةوةى حةةزر و كارةكةةانى بةةة تةةةن ا لةةةكاتى      دميوكراسةة
كو لةسةةر وةتتةى تةنطة ةو    ى دميوكراسيدا دةرناكةويَت، بةلَثرؤسةكان

 ةوة.زة ليربالَ و دميوكراتةكان بناسينيَت هيَدرقةيرانةكانيشدا دةتوان
ليربالَيةت،  و نيانى، لة حالَةتى ئاسايى بة ثيَوةرةكانى نةرم  دةتوانني

لؤط، ماف و ئةرك، مامةلَةى رؤذانةو سياسةت و سةااتي ،  كرانةوة، ديا
 ةوة.و بيناسين رؤشنى دةستنيشان بكةين هيَزة دميوكراتةكان بة
لةةةةكاتى تةنطةةة ةو قةيرانةكانيشةةةدا ، دلَر ةقةةةى و  هةةةةروةها دةتةةةوانني

ةكانى ئةةودى  بيَبةزةيى و ونكردنةى زمةانى ديةالؤط، ثيَشةيَنكردنى ما ة     
 .هةست ثيَبكةين

ئةةو  يشتمانى كوردستان، وةكةو هيَزيَكةى ليةربال توانيويةةتى     يةكيَتى ن
جؤرة بيَت كة هةميشة ديةالؤط و بةرقةةراربوونى دميوكراسةى دةكاتةة     

ئةمةش نةك لةبةر ئيَستاو تويَندنةوةى  ،ئةجيَنداى سةرةكى كارةكانى
لةةةة  كيَ بةةةؤ واقيئةةةى ئيَسةةةتاى سياسةةةى كوردسةةةتان، بةةةةلَكو يةةةة      

لةةة جةوهةريةةدا شةةتيَ  هةيةةة بةةةناوى   تايبةمتةندييةةةكانى يةةةكيَتى كةةة
قبةةولَكردنى ئةةةوى دى، دابةشةةكردنى مةةاف و ئةةةرك، بةةاوةر بوون بةةة      

 ضةمكةكانى ئازادى و دميوكراسى و ثنؤراليزم.
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هةلَطرى  يش وةكو حزبى كوردى،بيَطومان يةكيَتى نيشتمانى كوردستان
ضةةةند ئيشةةكاليةت و طر ةةت و كةةةم و كور يشةةة، بةةةالَم ئةةةوةى كةةة زؤر  

ة بؤ حزر و مؤديَنى حزبى كوردى، بةتةةن ا ئةةوة بةةي نييةة كةة      طرنط
تةةؤى ناوبنيَةةت دميةةوكرات، سؤسياليسةةت، ناسيؤناليسةةت، سؤسةةيال    
دميوكرات، تةنانةت ئيسالمى سياسيش، ضونكة ئةوة ديةوة روكةةش و   
ديكؤريةكةى هةموو حزبيَكى دونياية، لةمثةةر ى ليةربالَ و دميوكراسةى،    

 اتؤرى.تا ئةوثةر ى مشوىل و ديكت
بةالَم طرنط ئةوةية باوةر ى بة ضةم  و ماناكانى ناو مانيفيَستى طشةتى  
هةبيَت، كة ئيَستا ديارترين و جةوهةرترين ضةم  و تالَى طرنطى كةارى  

ت و تؤشةةطوزةرانى و مةةؤديَنى حزبةةى، مةةؤديَنى ثيَشةةكةوتوو، رة اهيةةة
باشةةةاين سيسةةةتمى سياسةةةى جي ةةةانن كةةةة ثيَيانةةةدةوتريَت   حزبةةةى ،

اسةةى، ئةةازادى، هةلَبةة اردن، مةدةنيةةةت، ئةةازادى راطةيانةةدن و   دميوكر)
مةةا ى ئةةةوانى تةةر، هاوكةةارى و بةةاوةر بوون بةةة ريَك راوةكةةانى   ميةةديا، 

كؤمةلَطةى مرؤيى، دةستاودةستكردنى دةسةالَت، سيستمى ثةرلةمانى 
 ليرباليزم، عةدالةت، يةكسانى، كؤمةلَطةى تؤشطوزةران(.

زؤريةةان لةةةناو مانيفيَسةةتى يةكيَتيةةدا  بيَطومةةان ئةةةم ضةةةمكانة بةشةةيَكى 
جيَطايةةان دةبيَتةةةوةو بةةاوةر ى ثيَيةةان هةيةةةو لةةة تالَةةة جةوهةةةرى و      
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طرنطةكانى كارى سياسى و حزبى و تةنانةت بريوبةاوةر ى بةشةيَكى زؤر   
 لة سةركردايةتى و كادرو ئةندامةكانيةتى.

تةةؤ بيَطومةةان يةةةكيَتى ئةوةيةةة رةتنانةةةى كةةة دةطرييَةةت يةةةكيَ  لةةةو  
نيشتمانى كوردستان ئةطةر ضةند هةلَةيةكى نةكرداية، ئيَستا دةيتوانى 
يةكيَ  بيَت لة ثيَشةر ةوترين حزبةة طةةورةكانى دونيةا، واتةة دةيتةوانى       
مؤديَنيَكى حزبى لة تؤرهةالَتى ناوةر استدا بةرهةم ب يَنيَت، كة هاوتاى 

ت، ليةةربالَ و سؤسةةيال دميةةوكراتى تؤرئةةاوا بيَةةثيَشةةكةوتووترين حزبةةى 
 لةناو هاوكيَشة سياسيةكاندا. حزبى ذمارةيةكى ناوضةكة بيَت

بةاَلم لةطةَل ئةوةشةدا، ئةةم هيَةزة بةؤ كؤمةلَطةةى كوردسةتان طةرنط و        
 ثيَويستى و بةاوةر   داثيَويستة، تا ئةو رادةيةى لة كؤمةلَطةى كوردستان

بة ضةمكة دميوكراسى و ئازادييةكان هةية، باوةر ى بة حزبةة مةةدةنيى   
الَ و عةامانيةةةكان نييةةة، بةةاوةر ى بةةة حزبيَةة  بيَةةت  رةيةةى و      و ليةةرب

 جياوازيةكانى قبولَ بيَت، يةكيَتى نيشتمانيش ثيَويستة.
بةةةةو مانايةةةةى دةتوانيَةةةت هةةةةم داكؤكيكةةةارى     ،يةةةةكيَتى ثيَويسةةةتة 

ئةو ضةمكانة بيَت، هةم دةتوانيَت كاربكات بؤ هيَنانةدى   راستةقينةيى
 طةى كوردستاندا.و بةرقةراركردنيان لة كؤمةلَ

ى بةةةو ى تةةةواوقةناعةةةت و بةةاوةر  ثيَويسةةتة بةةةو مانايةةةى كةةة هيَزيَكةةة
دذةكانيشةةةى، بةةةؤ هيَةةةزة   بطةةةرة بةةةؤ ما انةةةة هةيةةةة نةةةةك بؤتةةةؤى  



 9 

ى ةطةةةةلَ بةةةاوةر و بؤضةةةوونةكان بةوانةشةةةةوة كةةةة ل  ،خماليفةكانيشةةةى
 ناطوجنيَن.

اسةى  طرنطة لة كوردسةتاندا هيَزيَة  هةةبيَت ديفةا  لةة ماناكةانى دميوكر      
بكات، نةك لةبةرئةوةى تةؤى هةةلَطرى ئةةو ضةةمكانةية، بةةلَكو لةبةةر       
ئةوةى تؤشطوزةرانى تةلَكى تيَةدا دةبينيَتةةوة، كؤمةلَطةيةةك بونيةاد     

 دةنيَت دةتوانيَت جيَطةى ستايش و ريَز بيَت.
بةةاوةر بوون بةةةو ضةةةمكانة زؤر لةةةوة طةةرنطاة كةةة تةةةن ا لةةة ثيَشةةنيارو 

دابيَةةت، نةةةتيَر مانيفيَسةةتى بةةوونى ئةةةم    ئامةةانو و ميتةةؤديَكى حزبةةى 
ضةمكانة ئاماذةية بؤ بةردةوامى داكؤكيكردن ليَيان نةك تةا ئةوكاتةةى   
ئةم حزبة  لة دةسةالَت و حوكمدايةو بؤ مةةرامى سياسةى مةؤ بةؤ ئةةم      
ضةمكانة دةدات، نةتيَر بةةلَكو ئةةم كاتةةش لةةم حالَةتانةة ثاشةكشةة       

 ةمكانة دةكات.دةكات، يةقينم هةية كة داكؤكى لةم ض
 ئةمةش ضةند ئاماذةيةكى طرنطى لة ثشتةوةية:

لةسةةر   انى كوردسةتان و سةكرتيَرى حزبةكةةش   يةكيَتى نيشةتم  يةكةم:
بة رةمسى ناسراون كة بةاوةر ى تةةواويان بةةم ضةةمكانة      ئاستى دونيا 

هةية لة تزمةت كؤمةلَطةةى كوردسةتان و مرؤيايةتيةدا، بؤيةة هةميشةة      
 دةكةن. حساباتى تايبةتى لةسةر
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كيكةار لةة   وةكةو حزبيَكةى تةاوةن ئةريادةو داكؤ     حسابى لةسةر دةكةن
ئةةةازادى ضةةةةمكةكانى دميوكراسةةةى و ئازادييةةةةكان لةةةة مةدةنيةةةةت و  

بةةؤ هيَةةزة  ةراطةيانةةدن و ما ةةةكانى مةةرؤي و سيسةةتمى ثةرلةةةمانى ئةمةة 
تؤرئاواييةكان كة داينةمؤى ئةم ضةم  و مؤديَنة حزبيةةن لةة دونيةادا،    

نكة ئةوان هةميشة دةيانةويَت ذمارةى هيَزة دميوكرات و زؤر طرنطة ضو
دميوكراسى هةية زياد  و ليربالَ و مؤديَرنةكان كة قةناعةتيان بة ئازادى

بكات و ئةوانةشى كة دذى ئةةم ضةةم  و مة اهيمانةةن و باوةر يةان بةة      
سانسةةؤرو سيسةةتمى تؤتاليتةةارو تةةاك حزبةةى و داثنَؤسةةني و سةةةركوتى  

لةةة ئةةازادى عةقيةةدةو بةةةيان هةيةةة كةةةماو كةةةما   نةةةياران و ريَطةةرتن 
 ببنةوة.

اقيَكى مؤزاي  بؤية دؤزينةوةى هيَزيَكى وةك يةكيَتى لةناو جةرطةى عيَر
ودة بة سةدان كيَشة، دؤزينةةوةى دةروازةيةكةة بةؤ    و ناهؤمؤجني و ئال

 يزةكردنى.ةعريفى باشاين  حزر و بة مؤديَنت
بةةةوة ناسةةراوة  دسةةتاندا كور هةةةريَمى لةةة ئاسةةتى نةةاوتؤيى   دووةم:

و ئؤرطانةكانى نةاو ريَك راوةكةة ئازادييةةكى     ناوضةكانى ذيَر دةسةالَتى
تةةةةواويان وةرطرتةةةووة، ا لةةةة مامةلَةةةة لةطةةةةلَ حةةةزر و ريَك ةةةراوة     

لةةةة ليةةةربالَ تةةةا  ،سياسةةةيةكانى نةةةاوتؤ لةوثةةةةر ى ضةةةةث تةةةا راسةةةت 
  ةندةميَنتال.
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خمةةةالفى  ئةمةةةة ضةةةةندين جةةةار لةاليةةةةن اليةنةةةة سياسةةةيةكانةوة كةةةة 
و شيَوازى كةاركردن و   ئايدؤلؤذياى يةكيَتى و رةنطة مؤديَنى  حزبايةتى

 بن. حوكمداريشى
كةردووة    ةى واقئيةان  بةالَم بة يةقينةوة لةةوة طةيشةتوون، يةان ئيئتريا   

كاتدا هةم دؤست و هةةم  لة يةك  وةى كة يةكيَتى حزبيَكة دةتوانريَتبة
ةبيت، بةةةالَم شةةةريكى دةكريَةةت لةطةةةلَ بؤضةةوونةكانى نةة ،خمةةاليفى بةةى

 ، دةكريَت بة هاوثةميانيشى نةزانى بةالَم ديالؤطى لةطةلَ بكةيت.بيت
طةرضى زؤرجار شةرمنانةية يان با بنَيَم ئازادانةو ئازايانة ئةم ئيئتريا ة 

نيية و ناوتريَت، جا لةبةر رةهةندة  راوانةكانى ئةةو نةوتنةة، بةةالَم بةؤ     
فيَسةت و مؤديَنةة حزبييةة كةة رةنطةة      بةهيَزكردنى ئةةم بريوبةاوةر و ماني  

 هةركام لةو هيَزانة وةكو هةر ئةنداميَكى يةكيَتى ليَى سودمةند بيَت.
ثيَويستى بةوةية ئيئتريا ةكان ئازايانة بيَ تا بتوانريَت حزبة دميوكرات 

 جيابكةينةوة.لَةكان لة ناليربالَ و مؤديَرنةكان و ليربا
حزبةةةكان، كةنالَةةةكان،   بةةةالَم هةةةر ئةةةوة كةةة بؤتةةؤى ئينسةةانةكان    

تاكةكان، بيانيةكان، ثةناهةندةكان..هتد، لةذيَر سايةى دةسةالَتى ئةم 
حزبةدا هةست بة ئةمان و ئارامى و ئاسودةيى، ثاراسنت و ريَزطرتن لةة  
كةرامةةةت و مرؤيبةةوون و ما ةةة ئينسةةانى و سياسةةى و كؤمةالَيةةةتى و    
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ديَنةة  و ئةةم حزبةة    ئاينيى دةطرييَت، روونة كة جةماوةريبوونى ئةم مؤ
 بة ئاسانى هةستى ثيَدةكريَت.

 روونة كة تاك لةم كؤمةلَطةيةدا ئةمانة باش دةزانيَت بةالَم بؤ ناينَيَت؟
ر هةةموو ئيمتيةاز و دةسةتكةوت و قةةد     بةالَم بؤ ئةم حزبة كوردية بةةم 

، بةةالَم نةةيتوانيوة لةة    دؤستةكانى، نةيارةكانيشىزانينةى اليةنطرانى، 
 بؤضوونانة بيَت.دانةوةدا بةو تواست و وةالَم ئاست 

 نيوة قسةةكةرى يةكةةم و ئةةتري بيَةت؟    واتة بؤ سةد دةر سةةد نةةيتوا  
 ريةبؤضةى ئةةو هةةموو سةةروة     بؤضى نةةيتوانيوة حزبةى يةكةةم بيَةت؟    

طةورانةةةةى كةةةة هةيةةةة نةةةةكراوةو نةةةةوتراوةو   ئينسةةةانى و ئيئتريا ةةةة 
 نةنووسراوةو نةيكردوةتة سةرمايةيةكى حزبى طةورة؟

لَةةدةطريَت، كةةة لةةةة   ئةةةم ثرسةةيارة طرنطةةةو وةالَمدانةوةكةةةةى زؤر هة   
دا وةالَمةكةةى ئةوةيةة، كةة هةةر حةزر و سةةركردايةتى       سادةترين حالَ

 حزبةكة ليَى بةرثرسيارة بة ثنةى يةكةم.
 ئينجا  اكتةرى دةرةكى و هاوكيَشة سياسيةكان رؤلَيان هةية.

 بداتةوة كة ثيَشةةنطى  واتة سةركردايةتى ئةم حزبة دةبيَت وةالَم بةوة
سةردةمى بةةهيَزترين ديكتةاتؤر و    تةباتى نويَ و شؤر شى ضةكدارانةى

ثر ضةةةكاين هيَةةزى سةةةربازى عيَةةراة و ناوضةةةكة بةةووة لةةة دةيةةةى       
 .و هةشتاكاندا حة تاكان
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و  سؤسةةياليزم ،شةةةنطى تةةةباتى ئينتةرناسةةيؤنال، ناسةةيؤناليزمكةةة ثيَ
كةة بةؤ    نانةى دةيةى هةشةتاكانة عةدالةختوازانةو ماركسيستانةو ئينسا

 .هةركاميان لة رةهةنديَكةوة
 ،شؤر شةةةةةى ثةةةةةارتيزانى  ى ضةةةةةةكدارى،كةةةةةة ثيَشةةةةةةنطى تةةةةةةبات 

رووبةر ووبوونةةةوةى منمالنيَةةى سياسةةى و ضةةةكدارى لةطةةةلَ بةةةع  و    
هةنديَ  لة والَتةانى ناوضةةكةش لةة دةيةةى هةشةتاكان، كةة ثَيشةةنطى        

ورةى كةارى راطةيانةدن بةة    كارى ميديايى شةا  و رؤلَ و كاريطةةرى طةة   
 تايبةتى راديؤو بالَوكراوةكانة.

كة ثيَشةنطى جولَةى ديبنؤماسى و تةباتى ديةالؤط ئةاميَزو ثةيوةنةدى    
دةرةكةةةى و دؤسةةةتانة لةطةةةةلَ هيَةةةزة ئينتةرناسةةةيؤنال و ليةةةربالَ و      

 كؤمؤنيستةكانة.
كةةةة تةةةاوةنى هةةةةزاران شةةةةهيد و ثيَشةةةمةرطةو زينةةةدان و تةةةةبات و  

و ركابةةرى   يوة لة حزر حاكم و ثنةيةكى بيَؤضى نةيتوانقوربانيدانة، ب
بةةيَ لةةة بةةوارى ضةةةندايةتى و ضةةؤنايةتى لةةةناو ثرؤسةةةى دميوكراسةةى و 

 دةنطدان و هةلَب اردنى بيَ غةش و بيَ دةستيَوةردان؟
ئايا حزبيَ  كة تاوةنى ئةم هةموو ثيَشةنطة طةورةية بيَت، دةكريَت لة 

دةكريَةت حزبةى ئةكسةةريةتى     ة؟سةروى تةوةقوعةوة نةةبيَت كةة هةية   
دميوكراتى ناو سيستمى سياسةى هةةريَمى كوردسةتان بيَةت، مةبةسةتم      
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ئةوةية حزبى ئةكسةةريةتى نةاو سيسةنمى  دميوكراسةى و هةلَبة اردنى      
 ةتؤسةةثيَن، كةة مةعنومة   ئازادانة بيَةت، نةةك حزبةى رةهةاى مشةوىل و      

ر لةسةةر ئةةم   ئةمةى دواييان نةبووةو نييةو باوةر يش ناكةم ببيَت و كا
 ؤرمى حزبى و كارى ريَك راوةيى بكات، كةة لةة ئةزةلةةوة بةر واى ثةيَ      

 نيية.
 ئيَستا وةالَمةكة دةبيَت ضى بيَت؟

وةكو ومت  اكتةرى سةرةكى و ئةساسى سةركردايةتى حزر و مامةلَةى  
نا تةندروست لةطةلَ ئةةو ئيمتيةاز و ثيَشةةنطى و دةسةتكةوتانةو وةالَم     

 .ةو طر ت و قةيرانةكانبة كيَش نةدانةوةية

لةة باشةورى كوردسةتان ثيَطةةو نفةوزى       هيَزيَ )ى.ن.ك( وةكو  :سيَيةم
سةةةرةر اى ناوضةةةكانى تةةرى   تةةؤى لةةة شةةارى سةةنيَمانيدا دةبينيَتةةةوة 

، ئةوةش يةكيَ  لة ئاماذةكانى  ئةوةيةة كةة ثةيوةندييةةكى    كوردستان
كيَتيةةدا دواليزمانةةة لةةةنيَوان رةهةنةةدة جؤراوجؤرةكةةانى ئةةةم شةةارةو ية

 هةية.
 ،ثيَشةةنطى تةةبات و   ةكى تةر هةسةتى نةتةةوةيى، نيشةتمانى،    بة واتاي
سةةةرهةلَدانى  ، ةرة حزبةةى  ،طيَر ى لةةة مةيةدانى ضةةاالكى سياسةةى شؤر شة 

نطى، ثيَشةنطى تةباتى شا  و نةتةوةيى و  ةرهةداهيَنانى رؤشنبريى، 
راثةر ينةةةكانى كوردسةةتان و بةةة تايبةةةتيش ثيَشةةةنطى ئةةازادى و  شةةار ،
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كرانةةوةو دميوكراسةى    ،داهيَنان و ئازادى راطةياندن و عةقيةدةو بةةيان  
بيَطومةةان كةةةم و زؤر لةةةذيَر  ،كةةة ضةةةند سةةيماى طةةةورةى ئةةةم شةةارةن

لَةى هةةبووة لةة تولَدانةدنى ئةةم      كاريطةرى يةكيَتيدا بوون و يةكيَتى رؤ
شةنط و داهيَنانانة، ئةطةرضى بؤضوونيَكى تر هةية كةة ثيَيوايةة ئةةو    ثيَ

ئةةم  يةت و سيفةت و ثيَشةنطة تودى تةةلَكى سةنيَمانيية، بةةالَم    تاس
بؤضةوونة هةةمووى راسةت نييةة، بةةبَي ئةةو بؤضةوونةى ثَيشةووتر، كةة          

ةى ينة يةكيَتى يةكيَكة لة  اكتةةرة ئةسةاي و طرنطةةكانى ئةةم رؤلَ بين    
 سنيَمانى.

ئةمة بةو مانايةية، كة دةبيَت ئةوة لةبةرضاو بطريَ كةة يةةكيَتى وةكةو    
زيَ  رؤلَى هةبووة لة ثيَشةنطى و داينةمؤى ئةم ئالَوطؤر انة، لة بوارى هيَ

سى دميوكراسيدا، كةواتة تةلَ  لة ثرؤسيمةدةنييةكانى ئازادى و ما ة 
بة درككردنى تةلَ  بةةم  اكتةةرة، دةكريَةت يةةكيَتى باشةا بناسةريَت       

 وجودى ئةو يان لة غيابى ئةودا ئةةم  ةةزا ئةازادةى  كةة     يَلةوةى كة ب
سةى دميوكراسةى   ثرؤسيهةية بةتايبةت لة بةوارى ئةازادى راطةيانةدن و    

 بةكويَ دةطات؟
واتةةة سةةةنيَمانى كةةةة نفةةوزو طةشةةةةى سةةةنيَمانى بةةووة وةكةةةو  ونةةةة    
سةيربكريَت، كة يةكيَتى لة هةر شويَنيَ  طةشة بكات ماناى ئازاديةكان 
 و دميوكراسى طةشةى باشا دةكات و لة هةركويَش يةكيَتى غايب بيَةت 
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لةةة  ئةةةوة ئازادييةةةكان و ثرؤسيَسةةى دميوكراسةةيش ثاشةكشةةة بكةةاتو 
 ثاشةكشةداية.

ضونكة لة ئةزةلةوة ئةم حزبةة لةسةةر ئةةو قةناعةتةة دروسةتبووة كةة       
 ،دةبيَةةت  رةئةةى و رةئةةى جيةةاواز قبولَبكةةات، ئةةازادى نووسةةني و بةةةيان

مةا ى تةاك و تاكةةةكانى كؤمةلَطةة، ئازادييةةكان و مةةا ى بةيَ ئةةةمالوالى      
لَكة، دميوكراسى طرنطاين و سادةترين ما ى تةلَكة كة دةبيَت ليَى تة

 بةهرةمةند بن.
 يةةكيَتى ئةةزمونيَكى سةةد دةر سةةد     تؤ ئةوة بةو مانايةةش نييةة كةة   

سةركةوتووى ثيَشكةش كردووة، نةتيَر رةنطة دةيان هةلَةى بةسةةردا  
ةكيَتى ت ثيَتوايةة كةة ية   تيَثةر يوةو رةنطة ئةوةش راست بيَت  كة بوتريَ

نةا بيَطومةان ئةةةم قسةةو باسةانةش بةةؤ ئةوةيةة كةة تةةةلَ          ريشةتةية  
 كة هيَزيَكيان هةبيَت ثيَشةنطيان بكات، كة بيَ كةموكور ى بيَت و تةلَ 

بتوانن هةست بة ئارامى و ئاسايش و ئازادى و دميوكراسةى و عةدالةةت   
كيَتى و يةكسانى بكةن، كة هيَشتا كةم نني ئةو دةنطانةى ثيَيانواية، ية

 نةيتوانى ئةو هيَزة يةكةم و بيَ ركابةرة بيَت كة دةبوو وابيَت.
كة ثيَيواية ئةوة يةكيَتيية هةية ئةطةرضى لة بةرامبةردا بؤضوونيَكى تر 

هاوسةةنطى  هاوكيَشةةكانى راطرتةووة و دةسةتى بةةو ضةةم  و ثرؤسةةة       
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ة زؤريان حالَيان لة ئيَسةتا تةراثاو رةنطة   طرنطانةوة طرتووة، ئةطةر نا 
 هةنديَ  لةوانة تةن ا بةناو وجوديان هةبوواية.

كةةة بةةةالَم طةةرنط ئةوةيةةة يةةةكيَتى بتوانيَةةت ئةةةو ضةةةمكة طرنطانةةةى     
بؤ ذيان و تؤشطوزةرانى تةلَ  كة داواى ئةوانةة ضةؤن هةةر     ثةيوةسنت

بة قةازاجنى ئةةوان باشةا دةتةوانَي ديفاعيةان لَيبكةات و تةؤى بةةدوور         
ى يَككانةى كة هةةموو ماناكةانى سيسةتم   بطريَت لة ثيَضةوانةى ئةو ضةم

 تةندروست لةباردةبات.
يةكيَتى بةو ثيَيةى هيَزيَكةو باوةر ى بة ضةمكى دميوكراسى و  ضوارةم:

رةهةندةكانى هةية، كةواتة باوةر ى بةوةش هةية ئةالَوطؤر ى دةسةةالَت   
بكريَت لة كةمينةوة بؤ زؤرينة يان لة ئةكسةريةت و ببيَتةة ئةقةليةةت،   

بة ماناى ئةوةية كة يةكيَتى قبولَيةتى هةركات ثيَويسةتى كةرد   ئةوةش 
 ببيَتة ئؤثؤزسيؤن لةناو سيستمى سياسى هةريَمدا.

كة ئةم تالَة زؤر طرنطةو راستكردنةوةى ئةو بؤضوونةشةة كةة ثيَيوايةة    
 يةكيَتى هيَزيَكة دةيةويَت هةر لة دةسةالَت و حوكمدا بيَت.

يَكى ئؤثؤزسيؤن مانا قولَةةكانى ئةةو   بؤية قبولَكردنى يةكيَتى وةكو هيَز
بؤضةةوونةية كةةة لةةة سيسةةتمى دميوكراسةةيدا هيَزةكةةان دةبيَةةت ريَةةز لةةة  
براوةكان بطرن و ريَطايةان بةؤ ضةؤَل بكةةن وةكةو ضةؤن دةبيَةت ئَيسةتا         

 زؤرينة بطرن. ئريادةىهيَزة كةمينةكان ريَز لة 
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ضةونكة وةكةو مةمةةد سةةةبيالى نووسةةرى طةةورةى مةةغريبى دةلَةةيَ       
لةة ريَطةةى    ىثيَويستة سيسةتمى دميوكراسةى وةالَمدانةةوةى ثيَويسةت    "

دامةزراوةكانيةوة  بةؤ ئةةو كَيشةانة هةةبيَت كةة لةة كؤمةلَطةةدا بةوونى         
 (1)هةية"

كةواتة ئةةوة باشةاين ئةَلتةرناتي ةة كةة دميوكراسةى بكرَيتةة باشةاين        
 ثيَوةر بؤ هاتن و رؤيشتنى يان دةستاودةستكردنى دةسةةالَت لةةنيَوان  

 هيَزة سياسيةكاندا.
بؤية دةبيَت هةموو هيَزةكان وةكو يةكيَتى النى كةم باوةر  بةوة بكةةن  
كة ضؤن دةسةالَتيان قبولَةة دةبيَةت لةة دةسةةالَتدا ئةمانيشةيان قبةولَ       

 بيَت.
 ضؤن بردنةوةيان ثيَ ؤشة، نابيَت دؤر انيشيان ال كارةسات بيَت.

زسةةيؤن بةةوونيش لةةة  ضةةؤن حوكمةةداريان بةةةالوة طرنطةةة، دةبيَةةت ئؤثؤ 
 هةركات كة ثيَويست بوو قبولَبكةن.

هةةةةركات هةةةةموو هيَزةكةةةان ئةةةةم مانيفيَسةةةتة سياسةةةى و ثرةنسةةةيثة 
دميوكراسى و ئةتالقييةى قبولَكرد سةرةتايةكى زؤربةاش لةة طةشةةى    
دميوكراسى  لة هةريَمدا سةةرهةلَدةدات، كةة ريَطةا دةطريَةت لةة هةةموو       

 ناكؤكيةكان.
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طةةر ئينتيزامةاتى دميوكراسةى لةبةرضةاوبطريَت      واتة ئؤثؤزسةيؤن بةوون  
دةتوانيَةةت هيَةةزة بضةةووكةكانيش بةريَتةةة دةسةةةالَت يةةان هيَزةكةةان كةةة  
حةةوكمران بةةوون و لةةة دةسةةةالَت نةةةماون جةةاريَكى تةةر بطةر َينةةةوة        

 دةسةالَت.
وةكةةو ضةةؤن دواى روتةةانى يةةةكيَتى سةةؤييةت و سيسةةتمى سياسةةى      

تايبةةةتى لةةة بولطاريةةا هيَةةزى  سؤسياليسةةتى لةةة والَتةةانى تؤرهةةةالَت بة 
لةةة يةكةةةم هةلَب اردنةةدا  (بةةةرةى ئةةازادى تةةةلَكى بولطاريةةا )حةةوكمران 

بةةراوةى يةكةةةم بةةوو، بةةةالَم دواتةةر كةةة بةةووة ئؤثؤزسةةيؤن لةةة   وزؤرينةةة
 وةدةورةى سيَيةمدا جةاريَكى تةر حةوكمى زؤرينةةى بولطاريةا دةطريَتةة      

 دةست.
 )دانيال ميت ةؤي(  ولطاريابةالَم وةكو يةكيَ  لة سةركردة سياسيةكانى ب

باسيكرد وتى "ثاش ئةوةى حوكمان طرتةدةسةت حزبةكةةمان تووشةى    
ئينشيداة و جيابوونةوة بوو بةةالَم ئؤثؤزسةيؤن بوو ةان بةهةةل زانةى       
لةثالَ ئةو ضاكسازييانةى كة ثيَويسةت بةوون حزبةكةةمان بكةنةةوة بةة      

 .(2)"حزبى يةكةم و ثيَشةنط
نةزم   حزبى لة هةر ئالَوطؤر يَكى بةةرز بةؤ   زىبةالَم بةبيَ ريفرؤم و ضاكسا

لةةة ئةكسةةةريةتةوة بةةؤ ئةقةليةةةت ناكريَةةت تةةةونى ئةكسةةةريةتبوون     
 ببينيَت.
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 بيَطومان ئةمة بؤ هةموو هيَزيَكى كورديش راستة.
 وانيَت هةم حةاكم و هةةم ئؤثؤزسةيؤن   بؤية وا هةستدةكةم يةكيَتى دةت

هيَةةةزة و لةطةةةةلَ بيَةةةت، واتةةةة دةتوانيَةةةت لةطةةةةلَ هيَةةةزة حاكمةةةةكان  
 بيَت. ئؤثؤزسيؤنةكانيش ئؤثؤزسيؤن

ئةةةةوةش لةةةةوةوة سةرضةةةاوة دةطريَةةةت كةةةة قبةةةولَكردنى ماناكةةةانى     
 دميوكراسيية.

يان وةكو مةمةد سةبيال دةلَيَةت "دميوكراسةى ثةي ةيةةك نييةة دواى     
 .(3)ئةوةى بةسةريدا سةردةكةوى ثالَيَكى ثيَوةبنيَيت و بي ةيت"

 طرنطة.ئةم بؤضوونة زؤر طةورةو 
كة دميوكراسةى ماناكةانى ئةةوة نييةة، تةا تةؤت دةطةيةنيتةة حةوكم و         
دةسةالَت و دواتر بَنَييةت ثيَويسةت ثَيينييةة، ئةةوة لةة تةةيالَى تؤتةدا        

هاتنةةةتوارى ئؤثؤزسةةيؤن دروسةةتبكةيت كةةة ئةةيا قبةةولَكردنى دؤر ان و 
بوون مانايةكيان نيية، ضونكة لةطةةلَ سةةرهةلَدانى ئةةم بريؤكةيةة بةيَ      

و دوو سيستميَ  لةة حوكميَة   حزبيَة  يةان دةسةةالَتيَ   دروسةت        سيَ
دةبيَت كة ثيَيدةوتريَت "ديكتاتؤر"، هةروةكو ضؤن كاتى تةؤى  يةدل   
كاساؤ لة كوبا كردى ئيا ثةية ةى شةؤر ش و دميوكراسةى و تةنانةةت     
سؤسياليزم و ماركسيزميشى  ر يَدا و كةارى ثيَنةةماو وتةى دميوكراسةى     

 مانايةكى نيية.
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بيَتةةةتوارةوة، بؤئةةةوةى  ،هةةةر هيَزيَةة  قبةةولَى ئةةةوة نةةةكات كةةة دؤر ا  
جاريَكى تر بة هةمان ثةي ةدا سةربكةويَتةوة، نابيَت هةرطيز ضةاوةر يَى  
ئةوةشةةةى ليَبكريَةةةت كةةةة هةةةيا كةةةام لةةةة مانةةةاو بةةةةهاكانى ئةةةازادى و  

 دميوكراسيشى لة تؤيدا هةلَطرتووة.
وةنى طوتةاريَكى تؤتاليتةارى   بةلَكو ئةو هيَزة دةبيَةت بناسةريَت كةة تةا    

 مةترسيدارة بؤ كؤمةلَطة.
بؤية ئةركى كؤمةلَطةية يان تاكةكانى كؤمةلَطةى كوردستانة، كة هيَةزة  

مةترسيدارةى مةيؤ و طةرايشة سياسيةكان باش بناسنةوة كة كيَ ئةم 
لة هةناوى تؤيدا هةلَطرتووة، كام هيَةزة ئامادةيةة بةةو ثةي ةيةةى كةة      

 قبولَى بكات بة هةمان ثةي ةدا بيَتةتوارةوة. ثيَيدا سةركةوتووة
دةتوانيَةت   ،هةر هيَزيَ  لة كوردستان ئةمة مانيفيَسةتى كةاركردنى بيَةت   

مةمةةد   بؤتؤى دروسةتبكات و ديسةان قسةةيةكى    داهاتوويةكى طةش
سةبيالى نووسةرو برييارى طةورةى مةغريبى ديَنم كة دةلَيَ "ئيَمةة تةا   

يةةك بريؤكةةو يةةك جي ةان و يةةك رةوتةدا       ئيَستا لة دونياى يةةك واتةاو   
 .(4)دةذين"

كة ديارة مةبةستى دنياى عةرةبيية، بةةالَم ئةةم قسةةيةى جوانةةو كةة      
كورديش بتوانيَت لة ماناكانى تيَبطات كة ئايا وةالَمى ئةم ثرسةيارةمان  
داوةتةوة كة بة قةناعةتى من يةكيَتى النى كةةم يةكيَكةة لةةو هيَزانةةى     
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بةو مانايةى ثيَيواية، كوردستان يةك دنياو يةم واتاو وةالَمى داوةتةوة 
بريؤكة نييةو قةناعةتى بةوة هيَنةاوة كةة جيةاوازى هةيةةو رةنطةة      يةك 

كة يةكيَ  لة سةةركردةى  هةر ئةو جياوازيكردن و قبولَكردنةشى بيَ كة 
حزبة ئيسالمييةكان  جاريَ  بة مام جةالل دةلَيَ "هةميشةة دوعةات بةؤ    

مةت و تةمةن دريَ  بيت، ضونكة بة ثشةت و ثةةناى   دةكةم ساغ و سةال
 .(5)تؤمانت دةزانني"

 بر وايان بيَطومان ئةزمونى دنيا سةاماندويةتى كة ئةو هيَزانة براوةن كة 
واية لةوديو ئةوانةوة باشا لة ثشت ئةوانةوة حوكميَكى تر لةمديوةوة 

 ات.جي انيَ  و بريؤكةيةكى ترو هيَزيَكى تر ئامادةية ببيَت بر و
نةك ئةو هيَزة تؤتاليتاريانةى كة بينيمةانن و تةاوةنى ئةةم هةزرو بةريو      
بؤضةةوونانة بةةوون و ثيَيةةانوابوو ئةةةوان نويَنةةةرى تةةوان لةسةةةر زةوى و 

 .هةية ثيَيان وابوو يةك دونيا يةك جي ان و يةك بريؤكة
سى دميوكراسيش بؤ هةةر حةزر و   ى ناو سيستم و ثرؤسيطرنطاين تالَ

نييةةة كةةة تةةؤى ثيَيوابيَةةت، دميةةوكرات و ليةةربالَ و    حكومةةةتيَ  ئةةةوة  
ئازادخيوازة، بةلَكو ئةوة واقيئيةتى زهنى تةلَكة كةة بر يةاردةدات كةام    
سيسةةتم و حكومةةةت و حةةزر دميةةوكرات و ليربالَةةةو كةةيَش تؤتاليتةةارو    

 تؤسةثيَن و ديكتاتؤرة.
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 تؤ زؤر لة والَتانى ئةمريكاى التني بةناوى دميوكراسييةوة حزبيَة  يةان  
طريان لة هةموو مةاف و  لةسةر حوكمن و ر بَسالَ  ضؤدوو حزر زياتر لة 

راطةيانةةةةدن و ما ةةةةة مةةةةةدةنى و  ئازادييةةةةةكانى تةةةةةلَ  و ئةةةةازادى  
 دميوكراسييةكان كردووة.

 ،لةكاتيَكةةدا ثيَيانوايةةة سيسةةتمةكانيان و حزبةةةكانيان و دميوكراسةةني   
ئةةزانى   تةنانةت حزبى بةعسيش تؤى بة يةكيَ  لةو سيستم و حزبانةة 

و كةةةة حزبيَكةةةى دميوكراسةةةى و ثنورالَةةةة، هةةةةر بؤيةةةة لةةةة زؤربةةةةى     
 % دةنطةكانى مسؤطةر دةكرد.99هةلَب اردنةكاندا 

ئةم جؤرة لة هةلَب اردن و قةناعةت كردنةة تةةلَ  جطةة لةة طيَنيةةتى و      
طالَتةةةةكردن بةةةة دميوكراسةةةى و تسةةةتنةذيَر ثرسةةةيارى دميوكراسةةةى و 

 رةزينكردنى مانايةكى ترى نيية.
ضونكة لةم تيَر وانينةى بةةع  و هاوشةيَوةكانى بةؤ سيسةتم و ضةةمكى      

شتيَ  كة زةرةرمةندى يةكةةم   دميوكراسى و كؤمةلَطةى كراوة مؤديَرن.
و كؤتايى ية تةودى ضةةمكى دميوكراسةيية، دواجةار تةاك و كؤمةلَطةةو       

 هاووالَتيية.
 بة مانايةكى تر لةناو سيستمى بةع  و هاوشيَوةكانى بةع  )سةوريا، 
ليبيا، ميسرو يةمةن و تون  و تةنانةت ئيَةران، كوبةا، كؤريةاى بةاكورو     

 هةبووة. رى سةدام حسيَن و بةع  هةمان رة تا ما...(ربؤ



 24 

ئةةةوان لةةةناو ضوارضةةيَوةى ئةةةو ئؤردوطايةةةدا تةةةن او تةةةن ا برييةةان لةةة  
رامكردنةةةى هاووالَتيةةةةكانيان دةكةةةردةوة بةةةري لةةةة دةسةةةتةمؤكردن و   

دةكةردةوة، كةة ضةؤن بةةناوى دميوكراسةى و      منكةضكردنى تاكةكانيان 
سةروةرى نيشتمان و دلَسؤزى بؤ حزر لةناو سيستم و دةسةالَتةكةيدا 
شتيَكى بةناوى ماف و ئازادى و ئازادى راطةياندن و ثنةوراليزم و مةا ى   

 .بوةوةتاكى نةهيَشت
بؤية باشاين ئةزمون بؤ حزبى كوردى ئةوةية كةة هةةرطيز بةةالى ئةةم     

بةلَكو ريَة  وا باشةة ثيَضةةوانةى ئةةم جةؤرة لةة       ا نةضيَت بريكردنةوانةد
 مؤديَنى حزبى و دميوكراسيية كاربكات.

ئةم بؤضوونةش لةةوةوة سةرضةاوة دةطريَةت رةنطةة لةةناو كؤمةلَطةةى       
ثؤتؤثييةة   ةكورديدا حزبى كوردى هةةبيَت تووشةى ئةةم نةزعةةو تةيالَة     

 بيَت بةناوى شؤر شطيَر ى و تةبات....
بةةدات كةةة بةةؤ هةميشةةة حةةوكم بكةةات يةةان طةةويَ لةةة  ئةةةو ما ةةة بةةةتؤى

 هةلَب اردن و سيستمى دميوكراسى و ئةكسةريةت و ئةقةليةت نةطريَت.
يان بيةويَت دميوكراسى وةكو ئةوةى تةؤى دةيةةويَت ثراكتيةزة بكةات     

بةالَم دلَنيام كة يةكيَتى ئةم مؤديَنةى ناويَت  نةك وةكو ئةوةى كة هةية
ريَز لة زؤرينة و كةمينة، بردنةةوةو دؤر ان   و قةناعةتى بةوةش هةية كة
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بطريَةةت، ئةةةوةش مؤديَنيَكةةة كؤمةلَطةةةى كوردسةةتان لةسةةةر ثرؤسيَسةةى 
 .دميوكراسى رادةهيَنيَت

 
 
 
 
 
 
 

ئازادى راطةياندن و عةقيدةو 
 بةيان

(2) 
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ئةوكاتةةةةى بر يةةةاردرا )مةسةةةيد( لةتاضةةةبدريَت، ثةيامةةةة ثريؤزةكةةةاني  

 كؤتاييان نةهات و ريَطا لة بالَوبوونةوةى نةطريا.
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كاتيَكيش تةليفة موقتةدير هةستيكرد تارمايى شؤر شيَكى كؤمةالَيةتى 
ردنى ئةو شؤر شةة حةةلال    حةلالجى لة ئاسؤداية، بر ياريدا بؤ سةركوتك

 لة تاضبدريَت.
بةةناو    لة بةةنطالديش بةة تؤمةةتى دةرضةوون لةة ياسةاو بالَوكردنةةوةى       

كتيَبةةةى ثر وثةةةوا )تةسةةةنيمة نةسةةةرين( دةكةويَتةةةة بةةةةر مةترسةةةى و   
 ناضاردةكريَت رووبكاتة تاراوطة.

لة ضيننى و لةسةر دةستى ديكتةاتؤر ئةنطؤستؤثنيؤشةيَدا ، "ييكتةؤر     
و طيتارةكةيةةوة لةة طؤر ةثةانى سةانتياطؤ، بةة تؤمةةتى        تارا" بةةتؤى 

ئةوةى كة سروودبيَ ى شؤر ش بووة لةة تةاا دةدريَةت و دةدريَتةة بةةر      
 ريَ نةى طولنة.

سةامان روشدى؟ بة تؤمةتى نووسينى ئاياتى شةيتانى و دةرضوون لة 
ياسةةاكانى ديةةن، هةةةر سةةالَةى تةةةالَتى كوشةةتنةكةى زيةةاد دةكريَةةت و   

 .(6)ثؤلي  ثاريَزطارى ليَبكات تا ئةويش لةتاا نةدريَتناضاردةكريَت 
( سةبارةت بة UN)( ريَككةوتننامةى 19سةرةر اى ئةوةى لة بةندى )

ئازادى  كر و دةربر ين و ضاثكردن، كة ديارة زؤر لة والَتانى دونيا 
ئيمزايان كردووة دةلَيَت"هةموو كةسيَ  ما ى ئازادى دةربر ينى 

ةية، ئةم ما انة ما ى هةبوونى ئازاديية بةبيَ بريوبؤضوونةكانى تؤى ه
دةستيَوةردان و ما ى تستنةرووى بريوبؤضوونةكانة، هةروةها ما ى 
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لةدووطةر ان و ثةيداكردن و بالَوكردنةوةى زانيارى و بؤضوونةكانة، و 
بةكارهيَنانى هةموو ئامر ازةكانى بالَوكردنةوة بةبيَ هيا سنووريَ  

 .(7)دةطريَتةوة
هةركام لةمانة تاوةنى ئايدياو بريوبؤضوونى ئازادانةى تؤيان  بيَطومان

بوون، بة لة تاضدان و كوشنت و هةرةشةكردن ليَيان، نةيانتوانى ريَطةة  
لة بالَوبوونةوةى ثةيامةةكانيان بطةرن و، لةةو ريَطايةة دووريانب ةنةةوة،      
بةلَكو تودى تؤيان و ثةيامةكانيان بؤ هةميشة طةل و نةتةوةو طشةت  

 ةتى شانازييان ثيَوةدةكات.... مرؤياي
بيَطومان كورد، وةكو طةليَكى ضةوساوة و ذيَردةست بةشيَ  بةووة لةةو   
ضةوسةةةانةوةية بةرامبةةةةر طةلةكةةةةى، كةةةة نووسةةةةرو رؤشةةةنبريةكانى  
ئةجنامدراوة، هةربؤية لة هةموو سيستميَكى سياسى باشا هةسةت بةة   

ةر ينى تةةلَكى  ضةرمةسةرييةكانى نةبوونى ئازادى دةكات و لةدواى راث
كوردستانيش بة دةيان هةزار كتيَب ضاثكراون و ئةازادى بةشةيَوةيةكى   
باش دراوة بة ميدياكان. ئةطةرضى هيَشتا ثيَويسةتى بةوةيةة ريَطةرى و    

 مةترسييةكانى بةردةم ميديا بةتةواوى البربيَت.
بةالَم بة بةراورد لةطةلَ والَتانى ناوضةكة هةريَمى كوردسةتان لةة بةوارى    

يانةةةدن و ضةةةاث و ميةةةديا زؤر لةثيَشةةةةوةية، كةةةة دةبيَةةةت هةةةةموو راطة
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هةةةنطاوةكانى تةةر بطرييَتةةة بةةةر لةةةثيَناو دةسةةتةبةركردنى ئةةازادى بةةيَ  
 سانسؤر و بيَ قةيدو مةر  لة ضوارضيَوةى ياسايةكى نويَ و مؤديَرندا.

وة ئةم ثيَشةكيية بؤ ئةوةية كة بنَيَم لة كوردستان تةريكة دياردةيةك 
 ات.سةرهةلَئةد
لةةة بازار ةكةةانى سةةنيَمانى كتيَبةةى "ضةةةثكيَ  لةةة ميَةة ووى      بةةؤ  ونةةة 

(دينةةار  25000كؤمةلَةةة"ى ئيةةرباهيم جةةةالل كةةؤثى دةكريَةةت بةةة )     
 (8) دة رؤشريَت.

لة بازار ةكانى هةوليَر ديوانة شيئريةكةى قوبادى جةلينزادة " ستيانى  
ى ضةةند  كةة بةة داتةةوة ثةيَش بالَوبوونةةوة      (9)بة ر ثةر ة لةة ريشةؤلَة"   

دانةيةكى لة كؤطاى دةزطاى ئاراي دةدزريَت و دواتةر مةاليةةكى ئةاينى    
ؤشةةا لةةةوةش سةةةرؤكى  لةةة مزطةةةوتى هةةةوليَر تةةةكفريى دةكةةات و ت  

ثةرلةمان و داواكارى طشةتى سةكاالَيان دذى قوبةادو     لي نةى ئةوقاف لة
 دةزطاى ئاراي تؤماركردووة.

ئةم كارانةة بيَةت  وةكةو    سةيرة، ئةطةر وامان دانا مةال با هةر تةريكى 
هةميشة، بةالَم لي نةى ثةرلةمانى و داواكةارى طشةتى ئةةم كارانةة دذى     
شاعرييَكى طةورة و دةزطايةةكى وا كةة شةايانى تةةالَت و ريَزليَنانةة لةة       
بةرامبةر ئةو هةموو ئةركةى  طرتويةتية ئةستؤ بة ضةاثكردنى هةةزاران   

 كتيَب كةضى سكاالَيان لةسةر تؤمار بكريَت.
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طومان ئةوة بةرتةسكردنةوةى سنوورةكانى ئازاديية، ئةى داواكةارى  بيَ
طشتى لةسةر شةتة طرنطةةكانى تةر كؤمةلَطةةى كوردسةتان و كوشةتنى       

 دياردةى طةندةلَى  بؤ قسةى نيية؟ رؤذنامةنووسان و
كتيَبةكةى قوباد لة هةوليَر بة ن يَنى كؤثى دةكريَت و دة رؤشةريَت بةة   

 (10)انى دهؤك كتيَبةكةى "ئةيور بارزانى"(،دينار لة بازار ةك15000)
بة ن يَنى دة رؤشريَت. ئةم سيَ  ونةية كؤتايى ن يَنى  رؤشتنى كتيَب 
و رؤذنامةطةرى نيية لة هةريَمى كوردستاندا، بةلَكو ثيَشايش شاهيدى 
 رؤشتنى نامينكةى  "بوك و زاواى موسولَمان" بةووين ، ثةيَش ئةةويش    

سةيَك  و شةةر  و ذن، لةة ميَة ووى     ةيى "كتيَبةكةى مةةريوان هةلَة ة  
 (11)ئيسالمدا"

قسة ئةوة نيية ئةم مةسةلةية شتيَكى تازةو نويَية لة ناوضةكةدا، 
بةالَم بؤ هةريَمى كوردستان ئةمة بة سةرةتاى مةترسييةكى جدى 
دةزامن، سةرةتايةكة بؤ تولَداندنى دياردةيةك طةر هةر كتيَب و 

ةى سثاردنى  ةرمى ثيَنةدرا يان نامينكةيةك قةدةغةكرا يان ذمار
دةقةكةى هةلَةى ميَ وويى تيَدابوو كة نابيَت بالَوبكريَتةوةو بفرؤشريَ. 

 بةالَم دواتر بة ن يَنى يان وةكو دةلَيَن بة قاضاغ بفرؤشريَت.
ثيَم سةيرة لة هةريَمى كوردستاندا كة تا ئةو شويَنةى ئازادى 

، تا ئةو شويَنةى لة هةر راطةياندن بة رةمسى و بة ياسا نووسرابيَت
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ئةندام ثةرلةمان و بةرثرسيَكى حزبى و حكومى، هةر نووسةرو 
 روناكبرييَ  دةثرسيت ئةم كارة مةحكوم دةكات و دذيةتى.

هةروةها لة رةشنووسى دةستورى هةريَمى كوردستانيشدا لة 
دةروازةى دووةم لة ما ة  سةرةتاييةكان لة بةشى يةكةم ما ة 

كان لة تالَى دةيةم هاتووة "هةموو كةي ما ى شارستانى و سياسية
ئازادى دةربر ينى هةية و ثيَويستة ئازادى رؤذنامةنووسى و هؤكانى را 
دةربر ين و راطةياندن و  رة اليةنيان مسؤطةربكريَت، بةالَم نابيَت ما ى 

 (12) توندوتي ى و رة و كينة برةوثيَبدات.
ة كة ئازادى هةبيَت بة قسةكةش ئةوةية كة هةموومان بر وامان بةوةي

 بةيان. –تايبةتى ئازادى راطةياندن، ئازادى عةقيدة 
بةالَم ئايا كيَية ريَطا دةطريَت لةوةى ئةم كتيَب و نامينكانة بة ئاشكرا 
بفرؤشريَن لةسةر شةقام و ناو كتيَب انةكان؟ وادةكات تةن ا ضةند 

ةم كةسيَ  سودمةند بن و كؤثى بكةن لةكاتيَكدا نرتى هةريةك ل
– 25000( زياتر نيية، بةالَم بطاتة )10000كتيَبانة لة )

 (دينار.50000
رةنطة رةهةندة سياسى و رةهةندةكانى ثةيوةستى ئازادى لةم والَتةدا 

 دةيان جار ماناو بةهاى زياترة لة نرتةكةى هةرضةندة بيَت.
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ضونكة يةكيَ  لةو ضةمكة طرنطانةى كة ئيَستا كؤمةلَطةى دميوكراسى 
يى و سيكؤالرةكان تؤرئاواى ثيَدةناسريَتةوة بوونى ميدياى و مةدةن

ئازاد، رؤذنامةوانى  ضاث و نةشرى كتيَب و بالَوكراوةكان و كةنالَةكانى  
تةلة زيؤن و راديؤو دةزطاى ضاث و بالَوكردنةوةية بةبيَ هيا 

 سانسؤريَ .
 لة اليةكى ترةوة لة ياساى بنةر ةتى و سةرةكى والَتيَكى وةكو سويددا

( نووسراوةتةوة و دواتر ئالَوطؤر ى 1766كة يةكةم جار لة سالَى )
بةسةردا هاتووة دةلَيَت "مةبةست لة ئازادى ما ى ضاثكردن، ئةو 
ماناياية كة هةر هاووالَتيةكى سويدى بيَ ئةوةى بطةر يَتةوة بؤ هيا 
دةزطا ياتود ئؤرطانيَكى طشتى بيَ ئةوةى هيا لةمثةر يَكى لةبةردةمدا 

 (13)ت ما ى ضاثكردنى هةية".دابنريَ
ئةوةش ديارو ئاشكراية كة يةكيَ  لة  اكتةرةكانى سةركةوتنى بنؤكى 
تؤرئاوا لة جةنطى ساردو دذى بنؤكى تؤرهةالَتى بوونى ئازادى  

 ميدياو راطةياندن بوو.
هةرضةندة من واينابينم كة، حكومةت و دةسةالَت و تةنانةت زؤر لة 

ةى ئةو كتيَبانة بن، يان لةطةلَ دانانى حزبةكانيش دذى بالَوكردنةو
 سانسؤر بن.
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بؤ  ونة، لة كتيَبى "ضةثكيَ  لة ميَ ووى كؤمةلَة" كة لة سنيَمانى 
ضاث و بالَوكراوةتةوة، باي لة ميَ ووى كؤمةلَةى رةجندةرانى 
كوردستان دةكات، تا ئةم ساتةش باوةر  ناكةم هيا كةسيَ  بة 

نى و ئةطةر كاريَكى واش كرابيَت رةمسى  شارى تستبيَتة سةر  رؤشت
 هةلَةيةو دةبيَت ريَطاى ثيَنةدريَت. 

هةرضةندة كتيَبةكة بةداتةوة وةكو لة هاور يَكانى نووسةرى كتيَبةكةم 
بيستووة كة هةلَةى ميَ وويى تيَداية، طيَر انةوةى رووداوةكان بةو 

ة ئاسان شيَوةية نيية، لةطةلَ ئةوةشدا طيَر انةوةى ميَ وو كاريَكى هيَند
نيية، بةلَكو ثيَويستى بةوةية كة كيَشةو طر تى ترى دروست نةكةين 
لة ئةجنامى نووسينى كتيَبيَ  كة بة داتةوة ئةم كتيَبةو زؤر لة 

 كتيَبةكانى تر دروستيكردووة.
بةتايبةتى كؤمةلَطةى كوردستان هيَشتا طريؤدةى بةشيَ  لةو رووداوة 

ى ناوتؤو رووداوةكانة لة نيَطةتي ة ميَ ووييانةى سةردةمى شةر 
شؤر شى ئةينول تا دةطاتة ئيَستا وة ئةطةر هةر قةرار بيَت ئةم 
رووداوانة باسبكريَت و بالَوبكريَتةوة ثيَويستة ثيَش هةمووشت ئةوة 
لةبةرضاو بطرين كة دةبيَت نووسةر زؤر راستطؤ بيَت و بة راستى 

ةم و ئةو ميَ ووى رووداوةكان بنووسيَتةوة يان باي لة كوشتنى ئ
بكريَت، بؤ  ونة ياداشتةكانى طي ارا و طيَر انةوةكانى ئؤجةالن و 
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تةنانةت قامشنؤش باي لةم تالَة نيَطةتي انة ناكات كة كيَ كيَى 
 كوشتووةو طر ت بؤ حزر و والَتةكةيان دروست بكةن.

ثيَويستة بة وردبينييةوة سةيرى ئةم رووداوانة بكات نةك ئةوةندةى 
 ؤزيَنيَت. تر دؤتةكة بئالَ

راستة ميَ ووى شؤر شى تةلَكى كوردستان كؤمةلَيَ  ن يَنى زؤرى 
تيَداية كة هيَشتا ونن و تةلَ  نايزانن، بؤية ثيَويستةو ئةركى ئةوانةية 
كة بةشداربوون و دةيزانن، بةالَم بة وي دان بيطيَر نةوةو تةن ا 

يَن و هةقيدةتةكان باسبكةن، نةك بة ميزا  و ئارةزووى تؤيان شت بنَ
يان باي لة كوشتنى ئةم و ئةو بكريَت؟، بؤ  ونة    بنووسنةوة

ياداشتةكانى طي اراو طيَر انةوةكانى ئؤجةالن و تةنانةت قامسنؤش باي 
لةم تالَة نيَطةتي انة ناكات كة كيَ كيَى كوشتووةو طر ت بؤ حزر و 

 والَتةكةيان دروست بكةن.
كؤمةلَة" بةداتةوة كة بؤ  ونة لة كتيَبى "ضةثكيَ  لة ميَ ووى 

بةشيَ  لة هاور يَكانى كاك ئيرباهيم جةالل دةلَيَن نةك قسةى من بيَت 
كة "بةشيَ  لةو ميَ ووة شيَويَندراوةو راست نني، بةشيَ  لة طيَر انةوةى 

 رووداوةكان وانيية كة نووسةر نووسيويةتى".
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مةال  بؤية هةر زوو مامؤستا جةعفةر وةالَمى ئةو كتيَبةى دايةوة، كاك
 (14)لةذيَر ناوى ضؤن ضةثكيَ  و كام ميَ ووى كؤمةلَة بةتتياريش

 و سةرةر اى كاك ئاوات عةبدولغة ورو تةلَكانى تر.وةالَمى دايةوة
لةطةلَ ئةوةشدا كة ديسان من كتيَبةكةم تويَندوةتةوةو لةناو 
رووداوةكان نةبووم ئةطةر ئةو بؤضوونةى ئةو بةر يَزانةى تريش  راست 

سان هةر لةطةلَ ئةوةدا نيم كة كتيَبةكة ريَطرى لة  رؤشنت و بيَت، دي
 ضاثكردنى بكريَت بةلَكو دةبيَت وةالَم بدريَنةوة.

وة ئةوةندةى بشزامن، ئةو بؤضوونانة راست نني كة طواية لةاليةن 
يةكيَتى و كاك بةتتيارو تةلَكانى ترةوة ريَطرى لة  رؤشتنى كرابيَت 

 وةكو باسدةكريَت.
و  بؤتؤى باوةر ى تةواوى بة ئازادى راطةياندن تىضونكة يةكيَ

بريوبؤضوون هةية بة تايبةتى لة رووداوى رؤمانى "سةطوةرى" 
مةمةد موكرى لة شا  و داكؤكى هةيالَ مام جةالل هةر ئةو كات  
وتى "دةبيَت نووسني بة نووسني وةالَم بدريَتةوة و ذيان و ئازادى بؤ 

 ندنى ئةو راستييةن.نووسةران  ةراهةم بكريَت" سةاما
لةوةش زياتر هةموو كةي ئةوة دةزانيَت كة مام جةالل تؤى تا ضةند 
لةطةلَ لةطةلَ ئازادى و ريَزطرتن لة نووسةران و رؤذنامةنووسان و 
روناكبريانة لة كوردستان و عيَراة و ناوضةكةشدا، بةطشتيش بةشيَكى 
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اندن و ما ى زؤر لة بةرثرسانى يةكيَتى باوةر يان بة  ئازادى راطةي
 نووسةران و نووسني و بالَوكردنةوةو وةالَمدانةوة هةية.

هةروةها نؤينيَتى"موالزم تةحسني و شتى تر"  ةرهاد ثريبالَ، كة 
كةوتة بةر هةر ةشةى ضةند كةي لة هةوليَرو كؤمةلَيَ   ثيَشمةرطةى 
ديَرين، كة طواية سوكايةتيان ثيَكراوةو ثاريَزطارى لة ئازادى نووسينى 

 بالَ كرا لةاليةن يةكيَتى.ثري
ئةوةى وةالَمى  هةرضى ثةيوةستة بة كاك مةال بةتتيارةوة، سةرةر اى

و بؤضوونى تايبةتى تؤشى هةية لةناو يةكيَتيدا، كتيَبةكةى دايةوة
كةسيَكة كة زؤر بر واى بة ئازادى بةرامبةرةكانى هةية، كةسيَ  كة زؤر 

وةالَمدانةوة و ئازاديية  باوةر ى بة ئازادى و بريوبؤضوونى نووسني و
 شةتسيةكان و دذى سانسؤرو ثيَشيَنكردنى ما ى بةرامبةرة.

( ى رؤذنامةى 175بؤ  ونة ئةوكاتةى ثشكؤ نةمجةدين لة ذمارةى )
لةسةر كتيَبةكةى )ئةزمون و ياد( نووسى  12/2/2008رؤذنامة لة 

كة ذمارةى سثاردنى لةاليةن وةزارةتى رؤشنبريى و بةريَوةبةريَتى 
 ضاث و بالَوكردنةوة ثيَنادريَت.

هةر ئةوكات وةكو من بزامن مةال بةتتيار ئامادةيى دةربر ى كتيَبى   
)ئةزمون و ياد( هةردوو بةرطى يةكةم و دووةمى بؤ ضاث بكريَت و 
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راشيطةياندبوو "نابيَت ريَطرى لة ضاثكردنى ئةم كتيَبةو هةر كتيَبيَكى 
 .(15)تر بكريَت"

ةرطى دووةمى ئةزمون و ياديش بينيمان كة ثاش بالَوبوونةوةى ب
كتيَبةكة باسى لة بريةوةرى رؤذانى شا  و كيَشةو طر تةكانى نيَو 
حزر و حزبى كوردى بةتايبةتى منمالنيَكانى ناو ى.ن.ك و 

 جيابوونةوةى ئاالَى شؤر ش دةكات.
بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا كة كتيَبةكة بيَ رةتنة نةبوو، بةالَم هةر لةاليةن 

طاكةى مةال بةتتيارو رؤذنامةى ضاوديَر ريكالمى بؤكراو لة دةز
ييستي الَى طةالويَ  تةالَتى سالَى باشاين كتيَب و ثر  رؤشاين كتيَبى 

 وةرطرت و دواجاريش ضاثى سيَيةمى كرايةوة.
هةر ئةوكاتة مةال بةتتيار لةسةر مةسةلة  كرييةكان  جيا لةوةش

كى، الى مام جةالل ديفاعى لةطةلَ برادةرانى رةهةند كةوتة ناكؤ
ليَكردن و وتى "ئةوانة تةلَكى ثاك و باشن و ثيَويستة يةكيَتى ما يان 

 بثاريَزيَت".

لةكاتى بالَوبوونةوةى رؤمانى "مندالَبازى"  ةرهاد ثريبالَيش ئةوكات 
 ةرماندةيى ثيَشمةرطةو دةيان ثيَشمةرطةى ديَرين  داواى طرتن و 

 ريبالَيان كرد.دادطايى و دةركردنى  ةرهاد ث
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بةالَم هةر ئةوكاتيش لةريَطةى مةال بةتتيارةوة بةر يَز مام جةالل 
ئاطادار كرايةوةو رايطةياند، ئةطةرضى من لة ر يَطةى مةال بةتتيارةوة 
ئةوةم زانيوة كة هةر ةشة لة  ةرهاد ثريبالَ كراوة، بةالَم كةي بؤي 

يةبا وةالَم نيية هةر ةشةى ليَبكات و ئةطةر هةركةسيش رةتنةى هة
بداتةوةو هةر ئةوكاتيش  ةرهاد ثريبالَ وتى "دةضمة  ةرةنساو دواى 

 ديَمةوة سنيَمانى".
بؤية دورو نزي   رؤشنت و نة رؤشتنى كتيَبةكة ثةيوةندى نيية بة مةال 

 بةتتيارةوة.
لةبارةى كتيَبةكةشةوة، هةم مةال بةتتيار وةالَميَكى تيَروتةسةىل 

 ى ضاثةالليش بؤ جاريَكى تر كتيَبةكةداوةتةوةو هةم ئيرباهيم ج
 كة ئةمة تالَيَكى طرنط و بةرضاوة.  كردةوة،

 
مةبةستم لةم  ونةية ئةوةية ضؤن مةال بةتتيار رؤلَى هةبوو لة 
ضاثكردنةوةى ئةزمون و ياد، بة هةمانشيَوة دذى سانسؤر و 

 ضاثنةكردنى بوو و دواتريش ريَزى زؤرى نا لة نووسةرى كتيَبةكة.
بةتتيار كةسيَكة كة لة ناو يةكيَتيدا هةميشة داكؤكى لة ئازادى مةال  

و عةقيدةو بةيان و ئازادى كارى راطةياندن دةكاتةوةو بطرة زؤرجار 
 ؟لةطةلَ بؤضوونى بةرامبةرةكانيشى نيية
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بةالَم لةطةلَ سانسؤركردن و داتستنى دةرطاو ثةجنةرةكانى ئازادى 
مكى  دميوكراسى نيية، سةرةر اى جةتتكردنةوةى لةسةر ضة

 بةتاييةتى بؤ كؤمةلَطةى كوردستان.
بؤية ئةوة راست نيية كة كةي لة ثشت ريَطرى لة  رؤشتنى 
كتيَبةكةوة بيَت، بةالَم ديسان دةبيَت هةر هؤكاريَ  هةية بؤ ئةو كارة 
حكومةت و دةزطا ئةمنييةكان طرةنتى بدةن بة نووسةرى كتيَبةكة و 

 و بة تويَنةرانيشى. بة  رؤشيارانى لة كتيَب انةكان
ئيَستاش ئةركى هةموو اليةك و بة تايبةت حكومةت و وةزارةتى 

 رؤشنبرييية ريَطرى نةكات لة كتيَب و بالَوكراوةكان. 
سةبارةت بة اليةنى ياسايى و ما ة ياساييةكانى نووسةرو ئازادى 
بالَوكردنةوةو كتيَب و نووسني و راطةياندن لة دةستورى عيَراقيشدا لة 

( دا 38يةكةم، ما ةكان و لة بةشى ئازادييةكاندا لة مادةى ) بةشى
هاتووة سةبارةت بة ئازادييةكان دةلَيَت "دةولَةت ئةركيةتى ئةم 
تاالَنة جيَبةجيَ بكات، بةمةرجيَ  نةبيَتة هؤى تيَكضوونى ياساو ئادابى 

 طشتى.
 يةكةم: ئازادى دةربر ين بة هةموو شيَوةكان.

رى و ضاثكردن و ئاطادارى و راطةياندن و دووةم: ئازادى رؤذنامةطة
 بالَوكردنةوة.
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سيَيةم: ئازادى كؤبوونةوةو تؤثيشاندانى  هيَمنانة بة ياسا 
 .(16)ريَكدةتريَت

بةالَم بةداتةوة لة والَتانى تؤرهةالَتى ناوةر است ضونكة وةكو وتراوة  
وةكو ضؤن لة ئيَران  كتيَبةكةى  "هةموو شتيَكى مةمنو  مةرغوبة"،

امان روشدى "ئاياتى شةيتانى " دةستاو دةست و كؤثى دةكريَت سة
بة ن يَنى دة رؤشريَت و بطرة لة والَتانى ناوضةكةو كوردستانيش كؤثى 
دةكريَت و  يان ضاثى عةرةبى كتيَبةكة بيَ ناو يان ناوى توازراوى 

 لةسةر دادةنريَت و لة والَتانى عةرةبى ضاثكراوةو بالَوكراوةتةوة.
يش كتيَبةكانى تةسنيمة نةسرين بة هةمان شيَوة كؤثى لة بةنطالد

دةكريَن و دةستاودةست دةكات. هةر ئةوةش نووسةرى ناضاركرد ئةو 
 والَتة جيَب يَنَيَت و رووبكاتة تاراوطة.

"سةليم بةرةكات"ى نووسةرى كوردى سورياش تووشى هةمان كيَشةو 
 طر ت بوةتةوة لةسةر نووسني و رؤمانةكانى.

مةبةستم نيية بنَيَم كتيَبةكانى كوردستان وةكو ئةطةرضى من 
كتيَبةكانى سةامان روشدى و تةسنيمة نةسرين هةمان بؤضوون و 
مةبةسنت نا، ضونكة ئةوانةى ئةوان دذى ستةم و ضةوسانةوةو بيَما ى 
تةلَكى والَتةكانيانة لة بوونى ديكتاتؤريةت و حاكم بةسةر 
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ية لةطةلَ مةزهةر و باوةر ة سوننةتى و تةلَكةكانيانةوة، يان دذايةتي
 تةقنيدييةكان.

بة واتايةكى تر، نووسةرانى وةك سةامان روشدى و تةسنيمة نةسرين و 
تارا، بؤ سةندنى ئازادى و ديفا  لة بريوباوةر ةكانيان و بةدي يَنانى 
ئازادى و دميوكراسى بؤ والَتةكانيان ئةوةيان كردوو تؤشيان كردة 

 تيان لة نيشتمان هةلَطرت و روويانكردة تاراوطة.قوربانى، يان دةس
بةالَم بةداتةوة ئةوانةى كوردستان هةنديَكيان باي لة رووداوةكانى 
ناوتؤو شةر ى ناوتؤ دةكةن كة وةك ثيَويستيش نني و ناتوانن 
بيَاليةن و هةقيدةتانة رووداوةكان بطيَر نةوة بةالَم لةسةر ديوانى 

يَ سيَ و دوو  شارة لةسةر ئازادى شيئرى و ريَطرتن لة  رؤشنت ب
نووسني و  نابيَت ريَطا بة مةالو ئةوقاف بدريَت دةستوةرداتة ئةو 

 كارانةوة.
قسةكة ئةوةية من ثيَمواية جياوازييةكةى نيَوان )ئيَران، بةنطالديش و 
سوريا( لةطةلَ )هةريَمى كوردستان( ئةوةية كة لة هةريَم شتيَ  هةية 

بيَت ناوى )ئازادى و دميوكراسى(ية بةالَم لة طةر كامؤَ و تةواويش نة
والَتانى تر، دةسةالَت بر ياريداوة كة ئازادى و دميوكراسى نيية و 

 جيَطةى نابيَتةوة.
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بؤية ريَطرى لة ضاثكردنى كتيَب و سانسؤر لةسةر  رؤشنت و كةنالَى 
ميديايى كاريَكى ئاسايية، بةالَم لة هةريَمى كوردستان وةكو ومت هةموو 

ةك بر ياريانداوة كة ئازادى و دميوكراسى قبولَ بكةن، كة ئازادى الي
راطةياندن و عةقيدةو بةيان قبولَ بكةن، كة ياسا هةية بؤ ثاريَزطارى 

 لة كةسةكان و لة ماف و نووسني و سةروةرييان.
ئةطةرضى لة ياساكةشدا هاتووة نابيَت سوكايةتى و تةش ريو هيَرش 

م ديسان هةموو شتةكان لةناو ضةقى ببيَت بؤ سةر ئةوانى تر، بةالَ
 ئازادى و دميوكراسى جيَطةى دةبيَتةوة و دةبيَت جيَطةى ببيَتةوة.

هةرضةندة ئازادخيوازان و دميوكراسي وازان و نووسةران و رؤشنبريان 
لة كوردستان لةطةلَ ئةوةن كة ئازادى بيَ قةيدو مةرجة سياسى و 

هةموو كةي و اليةك ئينسانى و  ةرهةنطى و تةنانةت دينيش بؤ 
 ببيَت.

بيَطومان ئةم حالَةتانةى بامسكرد تةن ا بؤ كتيَبةكةى كاك ئيرباهيم و 
بؤ يةكيَتى و شارى سنيَمانى راست نيية، بةلَكو بؤ دهؤك و هةوليَرو 

 كةركوكيش راستة.
لة هةوليَر ديوانةكة شيئرييةكةى قوبادى جةلينزادة كتيَبفرؤشةكة واي 

بةالَم دوايى داواى بيست هةزار دينارى ليَدةكات شاردوةتةوة لة ترسا، 
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و وةكو تؤشى دةلَيَت ئةطةر كةسيَ  زؤر متمانةى ثيَنةكات 
 ثيَينا رؤشيَت....

ديسان دةبيَت بثرسني كيَ ئةم حالَةى تولَداندووة، ديوانة شيئرييةك 
 هيَندة مةترسيداربيَت؟

ى ئايا قوباد ضى دةلَيَت؟ جطة لةوةى هةست و شئورو تةيالَ
شاعريانةى تؤيةتى، نةتيَر واقيئيةتى كؤمةلَطةى كوردستانة ئايا 

 ئةمة حةرامة؟
تؤ من دلَنيام رةنطة مةزهةبييةكان بةم شيئرانة نيطةران بن بةالَم 
هةنديَ  دةلَيَن نةتيَر ثارتى و بةرثرسانى ثارتيش لة هةوليَر بةرثرسن 

نةدات مةالو  كة من ثيَموانيية وابيَت، بةالَم دةبيَت حكومةت ريَطا
لي نةى ئةوقاف و هيا كةسيَ  زات بكات داواى سوتاندن و 

 كؤكؤدنةوةو سانسؤرى كتيَب و رؤذنامةكان بكريَت.
كة من ثيَمواية دةبيَت ثارتى و يةكيَتى، حزبى و حكومى سةد دةر 
سةد راستةوتؤ لةطةلَ ئةوة بن و نةترسن كة ئةوان داكؤكى لة ئازادى 

ةنط و ئايدياو ئايدؤلؤذيايةك بيَت بيَطومان دةكةن جا بؤ هةركةي و ر
 دةبيَت ئةوام داكؤكى لة ما ى نووسةران و رؤذنامةنووسان بكةن.

بؤ  ونة شيئرةكانى قوباد، بةقةدةر بؤضوونى هةنديَ  مةال ترسناك 
 نني، كة بانطةشة بؤ هةنديَ  شتى تورا يات و سوننةتى دةكةن.
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مةالية راست نيية كة دةلَيَت ئايا شيئرةكةى قوباد سةد هيَندةى ئةو 
"شةيتان لةبةر مؤدةية" يان يةكيَكى تريان دةلَيَت "سةد كةي  

 تووشى ئايدز بوون ضاكم كردوونةتةوة"....
يان مةاليةكى تر جار ى ئاتر زةمان و هاتنى مةمةدى مةهدى 

 .(17)دةدات
يةكيَكى تريان بةناوى قورئان و دينةوة شتى سةير دةلَيَت و 

 ان دةترسيَنيَت، كاريطةرى تراثيش لةسةر كؤمةلَطةو مندالَةكا
 ئازادييةكانيش دةكات.

قسة ئةوةية تا حالَةتةكان نةبوونةتة دياردة، دةبيَت دةستبكريَت بة 
 ديالؤطيَكى جدى دةبيَت ثيَداضوونةوة بكريَت بؤ ئةم كارانة.

ثيَشايش لة نووسينيَكمدا ومت، ساالَنى نةوةدةكان و تةنانةت 
ارةكانيش ئةم حالَةتانة هةبوو، بةالَم لةطةلَ شكست بةرةور وو دووهةز
 بوون.

بؤ  ونة ثةالمار بؤسةر )شيَركؤ بيَكةي(ى شاعريو شيئرةكانى بة 
 تؤمةتى جؤراوجؤر.

ثةالماردان و  توا بة كوشتنى )ريَبوار ئةمحةد و ناس  ئةمحةد( بة 
د  ةرة  و بيانووى جؤراوجؤر، تةنانةت كوشتنى تةلَكانى وةك ) ةرها

 شاثورو قابيؤ( لةاليةن تةلَكانى كؤنةثةرستةوة بة بيانووى جيا جيا.
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بؤية شتيَ  كة بؤ هةموومان طرنطة، ثيَداضوونةوةو راوةستانة بة 
كوشتنى نووسةران و رؤشنبريان و رؤذنامةنووسان و شاعريان لةم 

 والَتةدا...
شاعريان و ريَطرتن لةو هةر ةشانةى دةكريَنة سةر رؤذنامةنووسان و 

 نووسةران و روناكبريان.
دذايةتى ئةو ثةالمارو هيَرشانةى دةكريَنة سةر كةنالَى ميديايى )ناليا،  

طؤر ان، دةنط و يةكطرتوو...( يان  توادان بة كوشتنى تةلَكانى 
 .(18)رؤشنبري

دةبيَت ئازادى  ةراهةمبكريَت بؤ هةمووان لةذيَر ضاوديَرى ياساو 
 ، ضونكة بيَ ئازادى داهيَنان ناكريَت. ياساش بؤ هةمووان بيَت
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 و ماجةراكانى دووبارةبوونةوةى مةترسي
 سةامان روشدى لة كوردستان

(3) 
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ئةناتول  ران " سةرةتاياين ثيَناسةى رونةاكبريى وا تسةتةروو كةة    "

كؤمةةةلَن كةةة بةةى ئةةةوةى ئةةةركيَكى  "رونةةاكبريان ئةةةو كؤمةلَةةة زانايةةةى
سياسةةى لةثشةةت ضةةاالكييةكانيان لةةةبوارى ثيشةةةكةيانةوة بةةى، لةةة      
كاروباريَ  تؤ تيَدةطةينن و قسة دةكةن كة بة بةرذةوةنةدى و ضةاكةى   

 .(19)طشتى كؤمةلَةوة ثةيوةستة"
ئةو ثيَناسةية ثاش كيَشةى " ئالفرد دريفؤي"ى  جولةكةة هةات كةلةة    

( بةتؤمةةةةتى تيانةةةةت لةسةةةوثاى  1892)ى تشةةةرينى يةكةةةةمى 15)
 ةرةنسا دةستيطركراو ثاش ثيَنو ساأل و دؤزينةوةى دؤكيؤميَنتيةةكان  
بيَتةةاوانى "دريفةةؤي" دةرضةةوو، دواتةةر " ئةةةميؤ زؤال" رؤماننوسةةى      

(دا نامةيةةةةةةكى 1898ى كةةةةةانونى دووةمةةةةةى 13 ةرةنسةةةةةا لةةةةةة ) 
بةةةةناوى)تاوانبار دةكةةةةم( و بةةةؤ سةرؤكؤمارنوسةةةى و دواتةةةر "زؤال"    
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سةةتطريكرا، بةةةةم هةةةر زؤر رونةةاكبريان و نوسةةةران " بةياننامةةةى     دة
روناكبريانيةةان ئيمزاكةةردو دادطةةاى  ةرةنسةةا ناضةةار بةةة ثاشةكشةةةكرا،   
ئةةةوةبووة سةةةرةتايةك بةةؤ كةةارى رونةةاكبريان، بةةةةم بةداتةةةوة لةةة      
كوردستاندا ،نةك ئةم نةكراوة، بةلَكو ميَ وو تراذيديايةكى بةى ويَنةةمان   

 . (20)ةم كيَشةيةهةية لةطةأل ئ
عةبدوخلالق مةةعروف بةة تؤمةةتى سةوكايةتيكردن بةةئايني و مددسةات       
لةاليةن ئيسالميةكانةوة تريؤر دةكريَت و تائيَستاش تاوانبارانى بيَسةزا  

 .(21)دةرضوون
 تواى كوشتنى "ريَبوار ئةمحةةد" درا لةسةةر ئةةوةى قسةةى لةسةةر       

كورديةةدا كردبةةوو .  ديةةن و ريَووشةةويَنةكانى مةةارةيى لةةة كؤمةةةلَطاى     
بةرةمسيش ئةو توايةة راطةياندراككةسةيش ئاكةامى ئةطةةرى كوشةتنى      

 "ريَبوار ئةمحةد"ى نةتستة منى  توادةرانةوة.  
"ناس  ئةمحةد"ى هةلَسور اوى ضةاالكى بةوارى مةا ى ذنةان جيالةةوةى      

ماركسيست بوو، رؤلَيَكى بةرضاوى -كةسيَكى ماركسيست،  يَنميَنست 
هةةةبوو لةةة كؤمةةةلَطاى كوردسةةتاندا، تار ادةيةةةكى  لةةة  ةعاليةةةتى ذنةةان 

زؤريش ضةندين تاقم و طروثى سوننةتى و تدنيدى   ةنةدةميَنيتياليزمى  
تستةذيَر ثرسيارةوة، روبةر وى رةتنةى جدى كردنةوة، لةسةةر ما ةة   
و ئازادييةةةكانى ذنةةان و مةةا ى هةةاوةتيبوون، بةةةةم دواجةةار ئةةةويش      
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الق و ريَبةوار" بةوةوةو بةثةلةة    روبةر وى هةةمان ضارةنوسةى "عةبةدوخل   
وةتى جيَ يَشت و كةسيش ئةةركى ثاراسةتنى  طيةان و سةةالمةتى ئةةو      

 يَمنيسةتةى نةطرتةة ئةسةتؤ، بةحكومةةتى      -هةلَسور اوة، ماركسيسةتة 
 هةريَميشةوة .

ئةةةم مؤديَنةةة  ثةةر  مةترسةةية لةسةةةر ذيةةانى نوسةةةران و رونةةاكبريان و     
لَطةةةةى مةةةةدةنى و ليةةةرباأل و رؤشةةةنبريان  ةزايةةةةكى بةةةةر راوانى كؤمة

دميوكراسةةى و ئةةازادى كوردسةةتانى داطرتبةةوو، كةةةثاش ضةةةندين سةةاأل  
كيَريى ئةم مةترسية روى لة داكشان كردبوو، لةذيَر  شارى نوسةران و 

 تةلَكانى ئازادخيواز و يةكساني وازو رؤشنبرياندا.
دار بةةم ماوةيةكة ئةم هةر ةشة مةترسيدارانة كةلة ثةيامة ثر  مةترسةي 

و  تواكانيدا ديارة، بةة  ةؤرم و شةكنَيَكى نةوى تةؤى دةرتسةتؤتةوة        
كةوتؤتةةة هةر ةشةةة لةةة طيةةانى نوسةةةران و رؤشةةنبريان   رونةةاكبريان    
روذنامةنوسةةان تاكةةة بيةةانوش بؤئةةةم  تةةوادان و من ور يانةةة، طوايةةة       
سةةوكايةتى كةةراوة بةةة مددسةةات و ثريؤزيةةةكان و دةبةةى ئةةةو نوسةةةرانة 

بةضةةى؟ بةةة مةةةرطى حةةةمتى ئةةةوان و تريؤركةةردن و    تةةةمبى بكةةريَن ،  
 رةمجكردنيان...؟

لةوةش مةترسيدارتر ئةوةية ،ئةم هةر ةشة و كارة تؤبزيانة لة كاتيَكدا 
دةكريَن  بةرؤذى نيوةرؤ و بةبةرضةاوى حكومةةت و دةسةةةتى ياسةا و     
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ثةرمان  حكومةتى هةريَمى دميوكراسى كوردستان وكة ما ى ئةازادى و  
دبوونى هاوةتيان و دابينكردنى ذيان و طوزةرانى نوسةةر  ما ى شارؤمةن

  رونةةاكبريان دةدات  بةةةردةوام باسةةى ئةةةوة دةكةةات كةةة ثةةاريَزةرى    
 سةرةكيية لة ئازادييةكان، بةالَم سزاى ئةوانة وةكو ثيَويست نةداوة.

طةةةر قسةةةش ئةوةيةةة، كةوانييةةة...؟ ئةةةوة كامةةة وةةم و راطةيانةةدنى   
ى مةا ى مةرؤي و دادطايةة لةبةرامبةةر ئةةو      رةمسى حكومةت و وةزارةتة 

هةلَويَسةةةتة نيَطةتي انةةةةى ئةةةةو دةسةةةتة و تةةةاقم و طةةةروث و ئينسةةةانة 
ئيستبداداتوازانةى كة نةك قبولَى ديالؤط و رةتنة ناكةن، بةلَكو تاكة 
 وةةم و ضةكى ديالؤطى  ئةوان، كوشنت و توادان و تريؤرو كوشتنة..   

كى عنيمةانى و مةةدةنى و ثنةورال و    ئاتر ضؤن دةكريَت. لة كؤمةلَطةيةة 
مؤديَرن و باي لة ضةةمكةكانى ئةازادى و دميوكراسةى و مةا ى مرؤيةدا،      
تودى مرؤي و نوسةران طةةورةترين هةر ةشةة لةسةةر ذيانيةان هةةبيَت،      
كةةةي نةةةتوانيَت كتيَبيَةة  بنوسةةيَت   راوبؤضةةونى  تةةؤى دةربرب يَةةت و   

طةةروى هةاوارى ئةازادى و    تةعبري لةئازادى بةيان و  عديدة بكات ، ثر بة
يةكسانى بكات, بنَيَيت ، ديةن شةتى شةتسةى ئينسةانةكانةو و قةابينى       
تيَكةةةةلَكردن نييةةةة لةطةةةةأل كؤمةةةةلَطادا و ديةةةن دةبةةةى لةةةة دةولَةةةةت    
جيابكريَتةوة...  تؤ لةوةش مةترسيدارتر ئةوةية ضةةند مةانط ثةيَش    

ةلةى ئيَستا بة ئاطادارى وةزيرى ئةوقاف هةنديَ اليةةنى سياسةى مةسة   



 51 

ضةةةمكى جيَنةةدةر كرايةةة حةشةةر. طوايةةة ئةةةوة مةسةةةلةى وروذانةةدن و   
مةسةةةلةى ر يَطةثيَةةدانى هؤمؤسيَكسةةوالَة لةةة كوردسةةتان. كةةة قةناعةةةمت 
وابةةوو نةةةك هةةةر هيَةةزة ئيسةةالميةكان و وةزيةةرى ئةةةوقاف لةثشةةت ئةةةو 
كةةارةوةن بطةةرة والَتةةانى دةرةكةةيش ر ؤلَيةةان هةةةبوو لةةة جوالَنةةدنى ئةةةو 

 مةسةلةية.
لةةة هةر ةشةةةو ثةةةالماردانى ريَك راوةكةةانى ذنةةانى وةك ئاسةةودةو   جطةةة

تانزادو ذنة ضاالكةكانى ناو ئةم ريَك راوانة و بة تايبةتى لة اليةن مةةال  
  ةرمانةوة لة هةوليَر.

ضةةةةؤن دةكريَةةةةت تةةةةودى تريؤر،كةةةةة دةرهاويَشةةةةتةى تونةةةةدرةوى    
  ةنةةةدة يَنتاليزم   طروثةةةة تةةةةكفريى و توندةر وةكانةةةة بيدةنةةةة ثةةةاأل 

 اليةنيَكى تر  و ثةالمارى تةلَكانى ئازادخيوازى ثيَدةن....   
ئةةاتر ئةمةةة طةةةر بةةةرى ثيَنةةةطرييَت و لةةةقاو نةةةدريَت, لةئايندةيةةةكى   
نزيكةةدا، ثةةةرةدةطرى و تةشةةةنةدةكات و دةبيَتةةة سةةادةترين مةةؤديَنى   
تريؤر و كوشنت و  توادان و سةرلةبةرى كؤمةةلَطا دةكاتةة كابوسةتان و    

كةي بؤى نيية  زةى ليَوة بيَت و دةنط هةلَرب يَت و ثر  بة داتراو ئيدى 
 طةروى هاوار بكات ب ى ئازادى.

ئةةاتر ئةمةةة طةةةر بةجةةدى قسةةةى لةسةةةرنةكريَت، هةةةمان ئةةةزمونى      
بزوتنةوةى نةجاتى جةةزائري و تالَيبةان و ئةلداعيةدةى ئة غانسةتان لةة      
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وة، ناوةر اسةةةتى شةةةةقامةكانى هةةةةوليَر وسةةةنيَمانى  دوبةةةارة دةبيَتةةةة  
 وردةوردة سةردةطاتة سةر سياسى وكةساني ترى ناو كؤمةلَطة... 

طةر مبانةةويَت كاردانةةوةكانى حكومةةت و دادطةايش زؤر واقيئةى بيَةت       
 دةبيَ:

يةكةم: دةبى ريَطا بةكةي نةدريَت و كةسةيش ئةةو ما ةةى  نييةة كةة       
 تةةواى كوشةةتنى كةةةي تةةر و بةتايبةةةتى نوسةةةران و رونةةاكبريان و       

ن دةربكةةةات و لةهةةةةر حالَةةةةتيَكى وادا تةةةودى اليةةةةنى   رؤذنامةنوسةةةا
ئار استةكراو دةكةويَتة بةرثةرثرسياريةتى ليَثضةينةوة ومةةحكومكردنى   

 بة كوشتنى نوسةران و تةلَكى ئازادخيواز و يةكساني واز. 
دووةم:ضةةاوديَكريكردنى وردى ئةةةو طةةروث و كةسةةانةى كةدةيانةةةويَت    

ورا ات  تونةدةر وى  و كوشةنت و   كؤمةلَطا بطةر يَنةوة ضاتى جةهؤ و ت
كوشتار و تريؤر   توادان و كردنة دةروةيان لة كؤمةلَطاو سزاى ياساى 

 بؤيان.
سةةةيَيةم: دةبةةةى تةةةودى نوسةةةةران و رؤشةةةنبريان و رؤذنامةنوسةةةان و 
روناكبريان بيَنةمةيدان و بنؤبةنديةكى  ةراوان وكةارتيَكرد طروثةة  شةار     

ثانة كة هةم دةسةةت بةرثرسيار ثيَكبيَنني لةسةر دةسةةت و ئةو طرو
بكةن لةسةالمةتى كؤمةلَطا و ذيانى ئةوان و بةر راوانى  ةزاى ئازادى و 
دميوكراسةةةةى و مةةةةةدةنى مةةةةؤديَرن و ئةةةةازادى رادةربةةةةر ين و مةةةةا ى  
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شارؤمةندبوون و هةةم ئاطاداريبكةنةةوة، لةتسةتنةوةى مةترسةى ئةةم      
كيةكانيان بةةر راوان  مؤديَنة  اشى و دؤطمايانة لة كؤمةلَطادا، هةم ضاال

بكةةةن، بةةؤ هةةةركاريَكى لةوشةةيَوةية دةبةةى لةهةةةر هؤكةةار و كةةةناأل و     
رةهةندو  اكتةريَ  كةلَ  وةرطرييَت لةبابةتى ثشةيتوانى لةةو ريَك ةراوة    
سنفى  سةنئةتى و ناحكوميةة ئينسةانى  يَمنسةيت   هيومانيسةتةكان     

ن و بةةؤ ثشةةتطريى لةةة رةوتةةى ئةةازادو مةةةدةنى و نويَ ةةوازى نوسةةةرا      
رونةةاكبريان رؤذنامةنوسةةان. ئةطةةةر نائةةةو مؤديَنةةة هةر ةشةةة ئةةاميَزى     
كةلةضةةةند سةةالَى رابةةردوودا ثاشةكشةةةى ثيَيكرابةةوو ترابةةووة ذيَةةةر       
 شارةوة تةريكة ثةردةطريَت و مةترسةى جةديا لةسةةر ذيةانى ئةةوان      

 ثةيدا دةكات  روبةروى مةترسى و مةرطيان دةكاتةوة.
بيَكةي" نابيَت كة روبةروى ئةم هةر ةشةة  ئةوة ئيدى بةتةنيا "شيَركؤ 

و كوشتانانة دةبيَتةوةلةسةر شةيئريَ  يةان قةسةيدةيةك. بةةلَكو ئةةوة      
هةر ئةو كنتورة زاَليةة بةسةةر ئةةو دةسةتة و تاقمانةة لةسةةر دةسةتى        
"مةال بةشري تةليؤ" لة هةوليَر سوكايةتى بة دكتؤر ) ةةرهاد ثريبةاأل(   

انى كؤمةةةلَطا و  بةةةرةلَو نةةاوى  دةكةةات و بةةةالدان لةةة بةةةهاو سةةونتةك  
 دةبات  داواى كوشنت و سزادانى دةكات  كة تووى الوانى تيَكداوة.

دكتؤر " ةرهاد"يَ  كة جطة لة نويَطةرى و شةة هةلَدان لةة ترادسةيؤنة   
سوننةتيةكان و بريوباوةر ة دؤطماو سةلة يةكان و شيكردنةوةى رؤأل و 
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دةورنةتشةةةى ئةةةةوان لةةةة  سةةةازمان و ريَك راوةكةةةانى تويَنةةةدكاران و  
كؤمةلَطادا و هاندانى نةوةى نةوى بةؤ تؤشةويسةتى بةؤ كتيَةب   رؤلَةى       
ضاالك و  ةعاىل ئةوان بةرامبةر نوسةران و رؤشنبريان  رةتنةةطرتن لةة   
سياسةةةتى  سةةؤييةتى ثيةةادة دةكات)نةةان لةبةرامبةةةر ستايشةةدا( و      
، تةماشةةاكردنى تةةودى مامؤسةةتاو وةكةةو هةةاورى لةطةةةأل تويَندكارانةةدا 

دةبى ا مةترسةيةكى دروسةتكردبيَت و ا بةرةةيةةكى بووكردبيَتةةوة.     
بةدةر لةو تويَندنةوة سةقةتةى كة ئةةو طةروث و مةاليانةة بةؤ ئةازادى      

 بةيان و عديدةى دةكةن. 
لةوكاتةداو ضةند مانط ثيَش ئيَستاش مةةال  ةةرمان لةة هةةوليَر كةوتةة      

كةةردن بةةةالَم بةةيَ  سةةوكايةتى بةةة كتيَةةب و ذنةةانى ضةةاالك و هةر ةشةةة ليَ  
ليَثرسةةةينةوة دةرضةةةوو، تةنانةةةةت لةةةةذيَر  شةةةارى مةةةةالكان و هيَةةةزة  
سوننةتيةكان بوو كة ديوانة شيئرة نويَيةكةى )قوبادى جةلينزادة( كةة  
لةاليةن هيَزةكانى ئاسايشةوة قةدةغةكراو ر يَطا بة  رؤشةتنى نادريَةت.   

، ر يَطةرى لةة   ئايا دةكريَت لةناو سيستمى دميوكراسى و مةدةنى و ئازادا
ضاثكردن و بالَوكردنةوةى ديوانة شيئريَ  بكريَت لةة سةةدةى بيسةت و    

 يةكدا؟
بؤضةةةى ضةةةةند كتيَبةةةى دينةةةى و مةزهةةةةبى و مةسةةةي ى و ئيسةةةالمى    

 بالَودةكريَنةوة كة لةطةلَ بؤضوونى هةزاران تةلَ  ناطوجنيَت؟
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بؤضى تا ئيَستا كتيَبيَكى دينى و مةزهةبى نةسةوتيَندراوةو سةوكايةتى   
 ثيَنةكراوة؟

بؤضةةةى مةاليةةةةك  تةةةواى كوشةةةتنى نةةةةدراوة لةسةةةةر ئةةةةو هةةةةموو     
سةةةوكايةتييةى بةةةة تةةةةلَكى دةكةةةات، بةةةةالَم لةسةةةةر ئةةةةو هةةةةموو     

 سوكايةتييةى كة دةيكات ليَثيَضينةوةى لةطةلَ ناكريَت.
دةكريَت حكومةت بزانيَت و بثرسيَت كىَ لةة سةوتانى كتيَبةى "رشةتةى     

ى بةرثرسةةة كةةة لةةة شةةارةكانى   مةةروارى" مامؤسةةتا عةةةالدين سةةوجاد  
 كوردستان و بؤضى دةسوتيَندريَن؟

ئةةةم حيكايةتانةةة بةتةةةن ا دكتةةؤر " ةةةرهاد" نييةةة، لةةة رابردووشةةدا،     
"ريَبوارسيويني"شى طرتةوة، بةبيانوةى قسةكردنى لةسةر نيَربازى لة 
هةوليَر و دةرئةجنامش سوتانى مالَةكةى ليَكةوتةوة، كةةليَرةدا تةودى   

ةتةةةة هةةةةريَمى بةرثرسةةيارة لةةةةمكارة  ثاشةةةانيش  دةسةةةةت و حكوم 
 بةناضارى جيَ يَشتنى هةوليَر.

ئةوة ناكريَت جيَطاى طومان بيَت كة ئةو تاقم و اليانة بى بةرى بةن لةةو   
هةر ةشة و كوشتارو تريؤر و تؤقاندنانة بةشيَكى زؤرى تاوانةةكانيان لةة   

 ئةستؤية...  
ريَزطاكةش كة طوايةة  بةةم لةوةش موسيبةتر حكومةت و ئةجنومةنى ثا

بةدةنطى هةلَب يَردراوى تةلَكى كوردستان هاتؤتةة  سةةركارة دذايةةتى    
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"سيوينى" و ثشتطريى لة  تواى كؤلكة مةال و كؤنةثةرستةكان دةكات 
و داواى نةةةةةك سةةةةزادانى سةةةةيوةينى دةكةةةةات، بةةةةةلَكو مةةةةةحكوم و   

 شاربةدةركردنى دةكات.
وةى بةةتؤى بزانيَةت   ئةمةش ئةو ئةو بؤضوونة مةترسييةية كةة بةى ئةة   

ضؤتةثاأل بةرةى  ةندةميَنيتاليسةت و دؤطمةاو سةةلة يةكان و هاور ايةة      
 لةطةلَى تيَزو بؤضونةكانيان .

دةستطريكردنى " كمال سةيد قادر"يش  ونةيةةكى تةرى لةةو حالَةتةة     
 مةترسيدارانة.

سةبارةت بة روناكبريان و بريياران ،ماك  ييَبةرى دةلَةى" برييارةكةان   
كةسةةانيَكن كةةة روتسةةارة تايبةتيةةةكانيان توانةةاى ئةةةوةيان     كؤمةلَةةة

ثيَيدةبةتشةةت تؤبطةينةةة ئةةةو دةسةةتكةوتانةى بةهايةةةكى رؤشةةنبريى  
مةةزنيان هةيةة"، بةةةم هةةةرطيز دةسةةةتى كةوردى نةةيانتوانيوة بةةةم       
 ؤرم مامنَة لةطةأل  نوسةران و روناكبريان كورد بكات، هةربؤية توشةى  

بوونتةوة و زؤرجةاريش سةةرئةجنام بةمةةرطى    زؤرترين كيَشة و قةيران 
 ئةوان كؤتاي اتوة و يان كةوتؤنتة ذيَر هةر ةشةى مةرطةوة.

زةقايةةن  ونةةةى نةةزيكش، ثةةةالماردان   تةةواى كوشةةتنى نوسةةةر"      
مةريوان هةلَة ةيى" بوو لةسةركتيَبةكةى  و بطرة هةرايةكى طةورةى 

 نايةوة تا مةحكوم بكريَت بةمةرط .
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يَشةةتا لةةةذيَر مةترسةةيدابوو، لةسةةةر سةةادةترين مةةا ى    مةةةريوان كةةة ه 
ئينسانى رؤشةنبريةكانى، نةة حكومةةت نةة هةيا اليةةك بةرثرسةاريةتى        

 تؤى لة ثاراستنى طيانى ئةو بةرةمسى دةرنةبر يبوو.
لةكاتيَكةةدا تادةهةةات  تةةواى كوشةةنت و مةةةحومكردنى ثةةةرةى دةطةةرت  

يَكةةدا  زؤر بةةةناوى سةةوكايةتى بةسةةونتةت  مددةسةةاتى ئةةةوان. لةكات   
ريَطاى ترهةية بابةتى حيوار ديالؤط هةية بؤ ليَك الَيبون  تيَطةيشنت و 
سةةاغكردنةوةي بابةتةةةكان، بةةةةم تاكةةة ضارةسةةةر و حةةةل كةةة ئةةةوان  

 طرتويانتةبةر   تواى كوشتنةيةتى.
ئةةوةمان   (يةة  2012مةبةسةت ) ضونكة لة ضةةند حةةوتوى رابةردوودا    

ى نووسةةةران و رؤشةةنبريان بينةةى كةةة ئةةيا جةةاريَ دةسةةت لةةة كوشةةتن  
هةلَطرياوة ثةةنا بةؤ سةووتاندنى شةويَنةكانى مةسةا  و تؤشةطوزةرانى       
تةلَ  و بار و و نادى كالثةكان دةبةن لة بابةتى ئةوةى بادينان و زاتؤ 
يان لة سنيَمانى و تةنانةت طةيشتوةتة ئةوةى هةنديَ  لةةم سةةلة يانة   

دةكةةةن و دةلَةةيَن داواى داتسةةتنى شةةويَن و دوكةةانى مةةةى  رؤشةةةكان  
نابيَةةت لةةة شةةاريَكى وةكةةو كؤيةةة يةةان رانيةةة و شةةةقالَوة ئةةةم دوكانانةةة  
مبيَنيَت، بيَطومان ئةم داوايةةيان بةؤ ناضةيَتة سةةر، ئةطةرضةى ناكريَةت       
داواكانى ئةوان لة داتستنى دوكانى مةى  رؤشةكان سةيربكريَت بةلَكو 

ن لةةةة داواو قسةةةةكانى ئةةةةوان قسةةةةية لةسةةةةر ئازادييةةةة شةتسةةةيةكا
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كؤمةلَطةةةةى كوردسةةةتاندا و بةرتةسةةةككردنةوةى بريوبةةةاوةر ى تةةةاك و   
ريَطرتنةة لةةو شةةتة تايبةتيانةةى كةةة بةة ئينسةةانةكانةوة مةربوتةة نةةةك      
اليةنيَ  و كةسيَ  و مةزهةبيَ ، ضونكة ئةطةةر بؤضةوونةكانى ئةةوان بةة     
هةر نةزةرو ئيئتيباريَ  وةربطري رةنطة بؤضوونيَكى واش هةبيَت داواى 

 تنى مزطةوتةكان بكات.داتس
( مزطةوت هةيةةو  2119لةكاتيَكدا لة شاريَكى وةكو سنيَمانى نزيكةى )

( مزطةةوت و لةة سةرتاسةةرى هةةريَمى     2800لة هةةوليَريش نزيكةةى )  
( مزطةوت هةية. كةضةى كةؤى دوكةانى    6000كوردستانيشدا زياتر لة )

ة ( و نةادى كالثةةكان ناطاتة   3000مةيفرؤشةكانى كوردسةتان ناطاتةة )  
ثةجنةةةكانى دةسةةت. بةةةالَم اليةنةةة سةةةلة ى و سةةوننةتى و كةسةةانى     

 .   (22)توندر ةو داواى داتستنى دوكانى مةي  رؤشى دةكةن
دَلنياشم طةةر دوَينةى "عةبةدوتالق و رَيبةوار  ناسة " بةون و ئةةمر ؤش        
"شيَركؤ و ثريباأل و سةيوةينى  هةلَة ةةيى" ،لةة سبةنيَشةدا ، دةيةان      

روناكبريى تةر هةةمان ضةارةنوي ضةاوةريَيانة و      نوسةر و رؤذنانوسى و
ئاكةةةاميش  توايةةةةكى "سةةةةامان  روشةةةيد"يانة روبةةةةر وى زؤر لةةةةوان  
دةبيَتةوةو ئةو كاتةش هةناسةيةك بؤ  ةزاى ئةازاد ناميَنةى و كؤمةةلَطا    
دةكةويَتةةةة بةةةةردةم مةترسةةةى طروثطةةةةراى مةترسةةةيدارو جاهةةةؤ و      

 دةبيَت.كؤمةلَطايةكى ثر  لة ترسى  و تة ةكان دورست
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بيَطومان يةكةم مةترسيش كة روبةر و دةبيَتةوة، بؤ تةودى دةسةةةتى   
دميوكراسى  و مةدةنى و عنمانيةة، بؤيةة دةبيَةت حكومةةت جيالةةوةى      
وةةم بةم هةراو بةزم و  ةزا ثر لة مةترسةية بداتةةوة و دةسةتى ئةةوان     

بةةؤ كورتبةكاتةةةوة ئةةةو  مةترسةةيانة نةةةهيَنَيَني و لةةةقاويان بةةداتو ريَطةةا 
تةلَكانى ئازادخيواز و ليرباأل و راديكالَ وةكو ئةلَتةرناتيظ تؤش بكات 

 بيَنة مةيدان و نةترسانة قسةبكات.
نةةةك بةشةةيَوةيةك لةاليةكةةةوة تةةؤى بةةة عنيمةةانى بزانةةى و لةةةو الوة      
بةشدارى نويَ ى  شةيَوان بكةات، نةةك ال ةى ئةازادى مةةدةنى لَيبةدات و        

ت، كةة جطةة لةة قةلَةمةكةةيان هةيا      نةشتوانى ديفا  لة نوسةرانيَ  بكةا 
شتيَكى تريان بؤ بةط واضونةوةى ئةو من ور ى و ستةم و ضةوسةانةوة    

 بى عةدالةتى  ةزا مةترسيدارةيان نيية.
ئةركى دةزطاكانى حكومةةت  دادطةا و دةولَةتةة، راى تةؤى بةةرةمسى      
رابطةنيَيت ئاية ئةركى ضيية  و ضؤن ثاريَزطةارى لةة ئةازادى عةقيةدةى     

دةكةةات، ضةةؤن بةةةر بةمةترسةةى تةةريؤر و كوشةةتنى و تؤقانةةدن     بةةةيان
دةطةيَنيَت و دةخياتة قالَبى عةمنيةةوة ئيةدى ضةى دى سةوكايةتى  بةة      
نوسةران و رؤذنامةنوسان و نوسةران رونةاكبريان ناكريَةت، ضةىدى بةى     
حورمةتى بةرامبةر بةذنان و كضان ناكريَت، بةةبيانوى ناموسثةرسةتى و   

 بى حجابى  بةرةلَويى.
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دةبى حكومةت وةةمى ثيَ بيَت، بؤئةو  ةزا مةترسيدارةى كة تةريكة 
 كؤمةلَطا دادةطريَت و تري دةتاتة دلَى تةلَكانى ئازادخيوازةوة.

ئةم رةوشة ثيَويست بةكارى دةستة جةمئى هةية، حكومةت و حزر و 
دةسةةةةةت و دادطةةةا ، نةةةابيَ كةةةةي و هةةةيا كةةةةي ببنةةةة تةةةةرة ى     

 كؤنةثةرستان.
ةم سةةوكايةتى و بةةى حورمةةةتى و ترسةةاندنة بةرامبةةةر  ئيةةدى دةبةةى ئةة 

نوسةران و رؤذنامةنوسةان و نوسةةران تةةلَكانى ئةازادخيواز بةةرى ثةى       
 بيطريَت  كؤتايى بيَت   حكومةت بةرةمسى وةةميان ثيَبداتةوة.

     
 

 )ى.ن.ك( ضؤن دةبيَتة حزبى 
 ئةكسةريةتى دميوكراسى؟

 
 ئةنوةر حسيَن )بازطر(
وكراتى سويد لة دوو هةلَب اردنى رابردوودا بةرامبةةر  حزبى سؤسيال دمي

 راست و مؤديَراتةكان دؤر اندى.
بةرثرسةةى مةلَبةنةةدةى يوتؤبةةؤرى ئةةةو حزبةةة رايطةيانةةد "حزبةكةةةمان   

 بةرطةى دؤر اندنيَكى تر ناطريَت".
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جيَطرى سكرتيَرى ثارتى دميوكراسى بةؤ تةةلَكى بولطاريةا وتةى "دواى     
طالسنؤست و بنةؤكى سؤسسياليسةتى ئيَمةة    رووداوةكانى ثرؤساؤيكاو 

لةةة بولطاريةةا دروسةةتبووين و لةةة يةكةةةم هةلَبةة اردنى ئةةازاددا زؤرينةةةى   
كورسةةييةكانى ثةرلةةةما ان بةةردةوة ، بةةةالَم لةةة هةلَبةة اردنى دووةمةةدا 

 دؤر اندمان".
ئةو وتى "بةالَم ئةمةة واي ليَنةةكردين بةةردةوام نةةبني لةة هةلَبة اردنى       

ش بةتؤداضوونةوة و ضاكسازى حزبى و هةةنطاونان  سيَيةمدا ديسان ثا
بؤ داتوازييةكانى تةةلَ  هةلَبة ارد ان بةردةوة، بؤمةان دةركةةوت كةة       

 هؤكارى دؤر اندنى توىل دووةممان ضيية".
مةبةستم لةم دوو  ونةية، راسةتةوتؤ ثةيوةسةتة بةة )ي.ن.ك( وةكةو     
ى حزبيَكةةى ئةساسةةى كةةة بةةر واى بةةة دؤر انةةدن و بردنةةةوة و ثرؤسةةة      

 هةلَب اردن هةية.
دةبيَةةت قةناعةةةت بةةةوةش بكةةات كةةة لةةة هةةةر حالَةةدا، ئةطةةةر هيَزيَكةةى  
ئةساسةةى و هاوبةشةةى سةةةرةكى حكومةتةةةيان هيَزيَكةةى جةةةماوةرى و  

 دميوكراسى كؤمةلَطةى كوردستانة ...ئةمانة راستة.
بةةةالَم دةبيَةةت دان بةةةوةدا بنيَةةت كةةة ثاشةكشةةةى كةةردووة، جةةا لةةة      

ةى سياسةى و هةلَب اردنةدا ئةةم ثاشةكشةةية     سيستمى سياسى و ثرؤس
زؤرجةةار بةةة ثةةؤينتيش كاريطةةةرى دةبيَةةت نةةةك كورسةةييةك، كةةة ئةةةم    
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ثاشةكشةةةيةى يةةةكيَتى لةطةةةلَ دةيةةةى رابةةردووى تؤيةةداو بةةة بةةةراورد 
لةطةلَدوو لة سيَ دةيةى رابردووى زيةاترة لةة سةةدان ثؤينةت و دةيةان      

 كورسى.
كشةةى كةردووة، بؤيةة ثيَويسةتة     كةواتة بيَطومان راستة، يةكيَتى ثاشة

 ئةلَتةرناتي ى نويَ بدؤزيَتةوة بؤ ثيَشر ةوى.
ثيَشر ةوييةك نةك بةتةن ا بضيَتةوة شويَن و جيَطةى دةيةةى ثيَشةووى،   
بةلَكو دةبيَ هةمى سةرةكى ئةوةبيَت حزبى يةكةم بيَت لةة كؤمةلَطةةى   

تة، ئايةا  كوردستاندا، نازامن لةنيَوان دوو ميتؤدى سةرةكيدا كاميان راس
طوناهى تةلَكةة كةة نةاتوانن حزبيَكةى وا هةَلبة يَرن، كةة دروسةتبوون و        

 بوون و مانةوةى بؤ تةلَكة.
كة تاكةة حزبةة لةة كوردسةتان ئةكسةةريةتى ثرةنسةيثةكانى ئةازادى و        
دميوكراسى رةئى ئازادو ما ى ئينسانى قبولَة، كة ميَ وويةكى ديَرين لة 

 و ريفؤرمى هةية.تةباتى شؤر شطيَر انةو ضةمكى شؤرش 
يان تةتاى تودى يةكيَتييةة كةة بةةو هةةموو ئة رانةدن و سةةروةرى و       
ثرةنسيثانةى بةدةستيةوةيةتى، ناتوانيَت ببيَتة حزبيَكى ئةكسةريةتى 

 تةلَ  يان حزبيَكى ثيَشر ةوى تةلَكى كوردستان.
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ئةةةةم دوو ميتةةةؤدة هةةةةردووكيان راسةةةتة، كةواتةةةة ئةةةةركى يةكيَتييةةةة  
وناهةةة تاتةةة طةةةردنى تةةةلَ  يةةان طنةةةيش بكةةات،  ثيَشةةةئةوةى ئةةةو ط

 دةبيَت تؤى ضاكبكات، واتة ميتؤدى دووةم طرنطاة لة يةكةم.
واتةةة دةبيَةةت تالَةةة نيَطةتي ةةةكان دياريبكةةات، بةةةالَم مةبةسةةت لةةةو       
بةتؤداضوونةوةية بةؤ ئةةوة بيَةت لةةو ثاشةكشةةية دةربازبيَةت بةةرةو        

كيَتى ثيَةي بةاش بيَةت و    ثيَشر ةوى، هةرضةندة ئةمة رةنطةة هةةموو يةة   
قبولَى بيَت، بةالَم راستييةكةى ئةوةيةة بابةةتى ثاشةكشةةو ثيَشةر ةوى     
بة بؤضةوون و قسةة و رةئةى  ثيَكنايةةت، بةةلَكو بةة كةردارو بةة واقية           

 دةبيَت ضى بكريَت.
دةبيَةةت النةةى كةةةم ثةةيَش هةةةموو شةةت )ي.ن.ك( ئةةةزمونى ثاشةكشةةةو 

سةةويدو بولطاريةةا بةةة  ونةةة   ثيَشةةر ةوى ئةةةو والَتانةةةى بامسةةانكرد لةةة 
 وةربطريَت.

ئةطةةةر بؤضةةوونيَ  هةةةبيَت كةةة ثيَيوايةةة ذينطةةةو كؤمةلَطةةةى سةةويد و     
بولطاريا جياوازة لة ذينطةى سياسةى هةةريَمى كوردسةتان، ئةمةة هةةر      

 هيَندة راستة بؤ تؤدةربازكردن و تؤدزينةوة بيَت ئةطةر نا.
بولطاريةا بةووة    ئةو  اكتةرانةى كة تووشةى ئةةو دوو حزبةة لةة سةويدو     

 ناضارى ثاشةكشةى كردوون.
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ضةند هةلَةى ئةةو دوو حزبةة بةووة كةة سةةركردايةتى كردوويانةة، يةان        
تةةةوتن لةسةةةر سةةةركةوتنةكان و طويَنةةةدان بةةة داواو داتوازييةةةكانى   

 ئةندامان و تةلَ .
بؤ  ونة يةكيَ  لة  اكتةرةكانى ثاشةكشةى ثارتى دميوكراسةى تةةلَ    

ى سةةكرتيَرى حزبةكةةة طويَنةةةطرتن بةةووة لةةة تةةةلَ  بةة ئيئاا ةةى جيَطةةر 
 لةثاش سةركةوتن.

يةةةكيَ  لةةة  اكتةةةرةكانى ثاشةكشةةةى حزبةةى سؤسةةيال دميةةوكراتيش    
 هةلَةيةكى بضوكى سكرتيَرى حزبةكة بووة.

سةةةرةر اى بةةوونى بابةةةتى ناعةدالةةةتى كؤمةالَيةةةتى و طةنةةدةلَى و زؤرى  
 ريَ ةى بيَكارى....

تى و سؤسةيال دميةوكراتى سةويد و ثةةارتى    بؤيةة كيَشةةى طرنطةى يةةكيَ    
 تةلَكى بولطاريا لة ضةند تالَدا هاوبةشن كة  اكتةرى ثاشةكشةن.

بؤية ثيَضةوانةكةشى راستةو دةبيَت لةوة تيَبطةين كة ئةطةةر )ي.ن.ك(  
ئةوةى قبولَة ثاشةكشةى كردووة ئةمةة ئيئاا يَكةى باشةى نةاو حزبةى      

ن و كؤمةلَطةكةشةةةةةى دميةةةةةوكرات و ليربالَةةةةةة و تؤشةةةةةى و ئةنةةةةةداما
 ناتةلَةتيَنيَت.

زياتر لةوةش زؤرجار )ي.ن.ك( و سةركردةكانى وتويانةة طةةر لةة هةةر     
هةلَب اردنيَكى تريشدا ئيَمة ئةقةليةت بةووين يةان دؤر انةدمان ئامةادةين     
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حةةةوكم و كورسةةةى دةسةةةةالَت بةةةؤ اليةنةةةة براوةكةةةان و ئةكسةةةةريةت   
 ضؤلَبكةين.

ت و بؤ روكةشكردنى دميوكراسةى  ئةم قسةية طةر وردو دروست نةكرابيَ
 بيَت بيَطومان باجى تؤى هةية.

ئةطةر ضى جطة لة )ي.ن.ك( لة كوردستاندا، هيا حزبيَ  ئةم قسةةيةى  
نةكردووةو ئةم راستيية تالَةى نةدركانةدووة، ئةةم بةاوةر  بةتؤبوونةةى     
)ي.ن.ك( و ئةم راسةتطؤييةى  ونةةى قبةولَكردنى ميتةؤدى دؤر انةدن و      

 شةكشةو ثيَشر ةويية.بردنةوة و ثا
بيَطومةةان لةهيضةةكويَى دنيةةادا هيَزيَةة  نييةةة ثيَي ؤشةةبيَت دةسةةةالَت       

 جيَ يَنَيَت و لة حوكم بيَتة توارةوة.
بةةةالَم ئةةةوة ئيتيةة  و ئةةةتالقيات و ياسةةاو ثرةنسةةيثى دميوكراسةةى و   
هةلَبةة اردن و بةةاوةر بوون و قبةةولَكردنى ئةةةو حزبةيةةة كةةة تةةاوةنى ئةةةو  

 ضةمكانةية.
قسةةكة ئةوةيةة دةبيَةت )ي.ن.ك( ضةي بكةات بةؤ دةرضةوون لةة          ئيَستا

ثاشةكشةيةك كة لة رابردوويةكى نزي  كردوويةتى كة هةرطيز لةة ضةوار   
دةيةى رابردووى دوورى تؤشيدا لةةناو هةةزاران كارةسةات و قةةيران و     

 شةر و منمالنيَدا تووشى نةبووة.
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رؤلَةةى  ضةةؤن دةتوانيَةةت ببيَتةةةوة بةةة حزبةةى ئاينةةدة؟ ضةةؤن بتوانيَةةت    
 سةرةكى بطيَر يَت و وةكو حزبى ئةكسةريةتى دميوكراسى.

ئةمةةةةش بؤضةةةى طرنطةةةة بؤئةةةةوةى هةةةةردوو ضةةةةمكى نةتةةةةوةيى و    
دميوكراسى يان ناسيؤناليزمى قةةومى كةة جةوهةرةكةةى دووربيَةت لةة      
راسيزم و شؤ يَنيزم و ضةمكى دميوكراسيزم و ليرباليزم بةؤ كؤمةلَطةةى   

 كوردستان دةستةبةربكات.
كة رةنطةةة ضةةةند هةر ةشةةة لةسةةةر كؤمةلَطةةةى كوردسةةتان هةةةبن، ضةةون

يةكةميان لة كة داهاتووى ما ى دياريكردنى ضارةنووي، يان داهاتووى 
طةىل كورد لة هةريَم دةبيَت لةدةست هيَزيَكةى نيشةتمانيدا بيَةت كةة لةة      

 هةمانكاتدا ثةيوةست بيَت بة ثرةنسيثةكانى دميوكراسى.
ا ثيةةةادةكردنى دميوكراسةةةيية لةةةةناو تةةةالَى دووةم و لةةةةوةش طةةةرنط

سيسةةةةتمى سياسةةةةى حزبيةةةةدا، هةةةةةرطيز روونةةةةادات لةةةةة كؤمةلَطةةةةة  
 تؤرهةالَتييةكاندا حزبى دميوكراسى بدؤر يَت.

هةةةرطيز ناكريَةةت ئةةةوة راسةةت بيَةةت كةةة حزبيَةة  تةةاوةنى دميوكراسةةى، 
ليرباليزم، ما ى مرؤي، عةدالةتى كؤمةالَيةتى ، يةكسةانى ، دابينكردنةى   

وزةران و رة اهيةت بؤ تةلَ  و ديفا  لةة كريَكةارو لةة مةاف و     ذيان و ط
 زةمحةتكيَشان بيَت و نةبيَتة حزبى ئةكسةريةتى تةلَ .
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ضةةونكة ئةةةوة دواليزمانةيةةة ئةركةةةكانى سةرشةةانى جيَبةةةجيَبكات كةةة   
داتةةةوازى تةةةةلَكن، تةةةةلَكيش داتوازييةةةةكانى سةرشةةةانى جيَبةةةةجيَ 

 ثالَثشتيكردنيةتى.دةكات، كة بردنةسةرى حزر و دةنطدان و 
بة بؤضوونى من ئةم جةدةلة هيا قسةيةكى تر هةلَناطريَت كة هؤكةارى  
بردنةةةوةو دؤر انةةدن يةةان ثاشةكشةةةو ثيَشةةر ةوى حةةزر بةةة تايبةةةت لةةة   
كؤمةلَطةةة تؤرهةالَتييةةةكان و بطةةرة تؤرئةةاواش هةةةر ئةةةو تيَةةر وانني و    

 بؤضوونانةية.
تةاك و كؤمةلَطةةدابيَت    واتة لةكويَ لةطةلَ تةم و ئازارو تؤشةطوزةرانى 

 لةويَ براوةيةو لةكويَش غائب بيَت دؤر اوة.
كةواتةةة كةةة ئةةةم ثاشةكشةةةيةى )ي.ن.ك( دةكريَةةت زؤر لةةةو  اكتةرانةةة 

لةةتى  راست بةن، بةةاَلم بةؤ  ونةة ثرةنسةيثى دميوكراسةى بةة بةَي عةدا        
 كؤمةالَيةتى ا مانايةكى دةميَنيَت... بيَطومان تووشى قةيران دةبيَت.

)ي.ن.ك( وةكةةو حزبةةى ثيَشةةر ةوى كؤمةلَطةةةى نةةويَى بؤئةةةوةى كةواتةةة 
كوردسةةتان بةةة حزبةةى دميوكراسةةى بناسةةريَت دةبيَةةت ئةةةم هةنطاوانةةةى 

 سةرةوة بة واقيئى ثراكتيزة بكات.
رةنطة كردبيَتيشى بةالَم رةنطةة شةويَنى تةؤى نةةطرتبيَت، ضةونكة بةة       

يوةتةةوة  ئةجيَندايةكى دروستنةكراوة؟ ضونكة ورد لةة ئةةوةمان نةكؤلَ  
كة ضةند طرنطة بؤ حزبى ثيَشر ةو باشابكات لة وردتر كاربكات و ريَطةا  
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بةوة نةدات كة هيا كةةليَنيَ  ب يَنَيَتةةوة بةؤ ثاشةكشةة بةا  ونةيةةكى       
 سادة ب يَنينةوة...

سةةةدان كةةةي لةةة )ي.ن.ك( نيطةةةرانن سةةةدان كةةةي تةةؤراون، سةةةدان  
ن، ضةني و ضةةنديان   كةي طر تيان هةيةة ئايةا ئةمانةة ورد ديراسةةكراو    

 واقيئني؟
كةسيَ  هةية رةنطة تواردنةوةى قاوةيةك لةطةلَيدا دلَى ضةاكبكاتةوةو  

 نيطةرانييةكانى بر ةويَنيَتةوة.
 كةسيَكيش هةية كيَشةى سياسى يان ئابورى هةية....

ئةطةر قةرارة يارمةتى تةلَ  بدريَت نابيَت ثاساوى ئةوة ب يَنيَتةوة كةة  
 يان ئيشى بؤكراوة. ثيَشا يارمةتى دراوة

بةلَكو حزر بةتايبةت لةة كؤمةلَطةةى تؤرهةالَتةدا طرنطةة ضةؤن و بةة ا       
شيَوةيةك بتوانيَت هاووالَتيةان رازيبكةات كةة رةنطةة راسةتيش نةةبيَت،       
بةالَم وا هةسةتدةكةم لةة كؤمةلَطةةى كوردسةتان ئةكسةةريةتى تةؤرانى       

دارايةى و  نيَوان حزر و تةلَ  يان تاك و حةزر ثةيوةسةتة بةة كيَشةةى     
ئيمكانيةتى تاكةوة، ثاشان  اكتةرة  كةرى و ئايةدؤلؤذى و ثرةنسةيثى    

 حزبى ديَت.
ئةمة دةبيَت قبوَل بكةةين بةؤ؟ ضةونكة ئيَمةة نةةمانتوانيوة بةة شةكَنيَ         
سيستماتيزة بكةين هةموو كةي وةك يةك بن، يان هةموو كةةي مةاف   
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هةيةة لةة    و ئةركى ثيَبدريَت وةك يةك واتةة ناعةدالةةتى رؤلَةى طةةورةى    
زةقبوونةةةوةى ئةةةم  اكتةةةرة دارايةةى و ئابورييةةةى تةةاك لةةةناو حزبةةى    

 كورديدا.
من نازامن ئايا )ي.ن.ك( دةتوانيَت داهاتى هةر تاكيَكى ئةةم كؤمةلَطةيةة   

 وةكو تاكيَكى تؤرئاوايى يان باشا بةريَتةسةر؟
بةةةالَم ئةةةوة دةزامن ئةطةةةر سيسةةتميَكى سياسةةي سيسةةتماتيزبكريَت،    

ة ثرةنسيثى ئايدؤلؤذى و وةك يةك لة ئةرك و ما دا بكريَت، حزبايةتى ب
يان تا ئةو شويَنةى كة ئيمكانيات و دةسةالَت و بوون هةيةة، تزمةةتى   

 داواكانى تةلَ  بكريَت، دةكريَت تةونى زؤربةى تاكةكان بيَنيَتةدى.
بةالَم تؤ زؤرجار بة روونى هةست بةوة دةكةين كة زؤر ئيمكانياتةكان 

 اتوانيَ رؤلَ بطيَر يَت و تاكةكان قةناعةت ثيَبكات.وةكو حزر ن
رةنطة تاك نةتوانيَت قةناعةت بةوة بكات ثيَيبنَةيَ  ةالَن داواو داتةوازيم    
بةةؤ جيَبةةةجيَ كةةردى بةةةلَكو بةةةردةوام دةبيَةةت زؤرينةةةى تواسةةتةكانى  

 لةطةلَ رةوتى ئالَوطؤر و ثيَشكةوتنةكان تريَتة بةردةست.
طةةةى بةشةةةريية واينيَ ةةاتووة طةةؤر اوةو  ضةةةنكة ئةةةوة سروشةةتى كؤمةلَ 

تواست و داتوازييةكانى تاكيش زؤروزةوةندة بووة، بيَطومةان رةنطةة   
 ئةم حالَةتة لة كوردستان و بؤ )ي.ن.ك(يش زؤر نزيكابيَت.
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ضةةونكة زؤر لةةة تةةاكى كؤمةلَطةةةى كوردسةةتان ثيَيوايةةة ئةةةو ضةةاوةر يَى   
ثيَبب شةةيَت، ئةةةوةى لةةة حزبةةة ذيةةانى دابةةني بكةةات، تؤشةةطوزةرانى    

ئةمنيةةةت دابينبكةةات، سةةة ةرى بةةؤ ريَكب ةةات، سيسةةتمى ثةةةروةردةو  
تةندروستى بةشيَوةيةك ضاكبكات كة ئارةزوويةتى دةبيَةت لةة زؤرشةت    

 بةهرةمةندبيَت.
ئةم كارانة بة كيَ دةكريَت؟ بةة حزبيَة  كةة لةة كؤمةلَطةةى كوردسةتان       

موو ئةةو  هةم حزبى ئةكسةريةت بيَت هةم دميوكراسى بيَةت و هةةم هةة   
ما انةى بؤ تةلَ  ثيَى رةوا بيَت و قبولَيبيَت و بطرة زيةاتر لةةوةش لةة    

 تةلَ  قبولَبكات.
كيَيةةة دةتوانيَةةت ئةةةم موعجيزةيةةة تولَديَنيَةةت؟ مةةن وا هةسةةتدةكةم و  
وايةةدةبينم و رةنطةةة بؤضةةوونةكةم راسةةتيش نةةةبيَت كةةة )ي.ن.ك( ئةةةو  

 يَزة  ريادرةسة.هيَزةية دةتوانيَت ئةطةر بيةويَت ببيَتة ئةم ه
)ي.ن.ك( ئةةةو هيَزةيةةة كةةة سةةةرةر اى زؤر لةةة كةةةم و كةةور ى و قةيرانةةة  
نةةاوتؤيى و طؤ تةةة سياسةةى و  كرييةةةكانى بةةةالَم لةةة هةناويةةدا ئةةةوة    
بةديدةكريَت، كة دةيةويَت تزمةتى تةةلَ  بكةات و سيسةتمى سياسةى     
 بكاتة هاوشيَوةى النى كةم سيستمة سياسيية ثيَشكةوتووةكانى دنيا.
لةةةوةش طةةرنطا بر وابوونيةةةتى بةةة ئازادييةةةكان و بةةريور اى ئةةازاد، بةةر وا 
ناكةةةم هةةيا هيَزيَةة  لةةة كوردسةةتان ئةوةنةةدةى )ي.ن.ك( قةناعةةةت و    
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باوةر ى بة ئازادى و ئازادى ميدياو ئازادى راطةياندن و عةقيةدة هةةبيَت   
 بةالَم بيَ كةم و كور ى نيية.

طةةةى مةةؤديَرن و سةةةنطني و  بةةةالَم يةةةكيَ  لةةة ثايةةة طرنطةةةكانى كؤمةلَ  
تؤشطوزةران و ثيَشر ةو حزبةى ئةكسةةريةتى دميوكراسةى قبةولَكردنى     
ضةم  و ماناكانى دميوكراسي و ئازاديية شةتسى و كؤمةالَيةتيةكانة و 
لةوةش طرنطا لة ئيَستادا ميدياو ميدياى ئةازادو راطةيانةدنى عةقيةدةو    

 بةيانة.
شةتا لةبةةردةم ئةةو ئةطةرةدايةة     بةالَم ديسان ئةوة دةلَيَم )ي.ن.ك( هيَ

 كة ئايا دةتوانيَت ببيَتة حزبى ئايندةو ثيَشر ةو؟
ئةم ثرسيارة طرنط و جةوهةرييةو داهاتووةكةةى بةؤ )ي.ن.ك( رةنطةة    

 بوون و مانةوةو داهاتوو سةركةوتنى هةميشةيى بيَت.
بؤيةةة ئةطةةةر ئةةةوةمان هةلَبةة ارد كةةة دةمانةةةويَت حزبةةى ئاينةةدة بيَةةت،  

بةةةزانني كةةةة بر يةةةاريَكى ئيَجطةةةار سةةةةتت و دذوارو ثةةةر   دةبيَةةةت ئةةةةوة
 مةسوليَتمان داوةو بةتةن ا بة بؤضوونى سياسى و طوتار نابيَت.

بةةةلَكو ئةةةركيَكى زؤر طرانةةة كةةة دةبيَةةت هةةةموو ديةةاردة تراثةةةكان و    
 نةشياوةكان و سيستمى حوكم و حزر و ضاكسازى ريشةيى تيَدابكريَت
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مةمةد سةبيال، كنتورى عةرةبى تةكنيكى نويَى قبولَةة، بةةالَم تةا     -1
ئيَسةةتا كنتةةورى نةةويَى عةةةقالَنى رةتدةكاتةةةوة، ديةةدار لةطةةةلَ طؤيةةارى  

 .2012كانونى دووةمى  16(، 863طوالَن، ذمارة )
)مةمةد سةبيال، نووسةرو بريياريَكى طةورةى مةغريبية، سةبارةت بة 

كانى والَتانى عةرةبى و رووداوةكانى بةهارى عةرةبى ضةندين ئالَوطؤر ة
بؤضةةوونى جياجيةةاى هةيةةة، سةةةرةر اى نووسةةينى ضةةةندين كتيَةةب و      

 وةرطيَر انى ضةندينى تر لةسةر  كرو  ةلسة ةى تؤرئاوايى...(
ؤييةت، اى ليَك ةلَوةشاندنةوةى يةكيَتى سة بارودؤتى بولطاريا، دو -2

 ؤي( جيَطرى سكرتيَرى ثارتى بةرةى ئةازادى  كؤر يَ  بوو بؤ )دانيال ميت
، باي  تةلَكى بولطاريا لةاليةن رؤذنامةى كوردستانى نويَوة سازكرابوو

لةةة رووداوةكةةانى بولطاريةةاو حكومةةةت و هيَةةزى ئؤثؤزسةةيؤن كةةرد بةةؤ    
ضةةةندين نووسةةةرو رؤذنامةةةنووي لةةة سةةنيَمانى سةةازكرابوو، لةطةةةلَ      

ردسةتان و منمالنيَةى نيَةوان هيَةزة     نيَوان بولطارياو هةريَمى كو بةراوردى
 ؤزسيؤن.ثسياسيةكان و دةسةالَت و ئؤ

 هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ديدار لةطةلَ مةمةد سةبيال. -3
 هةمان سةرضاوةى ثيَشوو، ديدار لةطةلَ مةمةد سةبيال. -4
وتةى يةةكيَ  لةة سةةركردةى حيزبةة ئيسةالمييةكانى كوردسةتانى        -5

 .ةعيَراق
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و نووسراو و بابةتى جؤراوجةؤرى كةوردى،  ارسةى،    ضةندين كتيَب  -6
عةةةةرةبى، و سةرضةةةاوةكانى ئينتةةةةرنيَت لةسةةةةر ئةةةةم كةسةةةايةتيانة  
نووسةةراوةو بالَوكراوةتةةةوة، سةةةرةر اى نووسةةني و شةةيئرو كتيَبةةةكان و 

ة، ئةةةةوان هةةةةركاميان بةوثةةةةر ى قةناعةتةةةةوة نووسةةةراوةكانى تؤيانةةة
 د.داكؤكيان لة ماف و ئازادييةكانى تةلَ  كر

( ريَككةوتننامةى 19جار نامةى جي انى ما ةكانى مرؤي لة بةندى ) -7
نةتةوة يةكطرتووةكان، سةبارةت بة ئازادى  كرو دةربر ين و ضاثكردن 

 ئةنتةرنيَت.وةرطيَر انى، 
 سنيَمانى. -2011مةلَة، ئيرباهيم جةالل، ضةثكيَ  لة ميَ ووى كؤ -8
شيئرى قوبادى جةةلينزادة،   ستيانى بة ر ثر  لة ريشؤلَةية، ديوانى -9

 .2011 -ئارايلة ضاثكراوى دةزطاى 
كة بةهؤى هةر ةشةى ئيسالمييةكانةوة ثيَش بالَوبوونةوةى ريَطرى لةة   

بالَوبوونةةةوةى كةةراو تةةا ئيَسةةتاش هةةةموو ذمةةارة ضةةاثكراوةكانى لةةةناو  
 ماون. داكؤطاكانى دةزطاى ئاراس

قللملةةال لاعل علةةا ل)احلركةةالاعبةة الالاعةرو ةةال للةةراالاع ةة  لا لل -10
 لوارللة بالَوكراوةكانىا  بلبارزانىل)ملفاتلسر ا( لل ل1975ل-1958

كةة ريَطةا نةةدرا بةة     ل 2011س  سةرالل-اعنبرلح ةاق لاشبةر  لينلة للل
  رؤشتنى لة دهؤك.



 75 

سةةةيَك  و شةةةةر  و ذن لةةةة ميَةةة ووى ئيسةةةالمدا، ليَكؤلَينةةةةوةو  -11
( 13سالم تا سالَى )تويَندنةوةيةكى رةتنةيية لةثيَش سةرهةلَدانى ئي

 .2005 -مةريوان هةلَة ةيى، ضاثى سيَيةمكؤضى، 
، سةايتى ثةرلةةمانى   رةشنووسى دةستورى هةةريَمى كوردسةتان   -12

 .كوردستان
 - دةستورى طشتى والَتى سويد، وةرطيَر انى، ثشةكؤ نةمجةةدين   -13

2008. 
 ضؤن ضةثكيَ  و كام ميَ ووي كؤمةلَة، تويَندنةوةى ميَ وويى بةؤ  -14

 ، سنيَمانى.2012)ضةثكيَ  لة ميَ ووى كؤمةلَة(، مةال بةتتيار 
 2010ئةزمون و ياد ديوى نةاوةوةى رووداوةكةانى كوردسةتان،     -15
، ثشةكؤ نةمجةةةدين، لةة نووسةةينيَكدا نةاوبراو )لةةة ثةةةراويَزى    2011 –

 ذمةارةى سةثاردنى ثيَنادريَةت(    ئازادى  كرو دةربر يندا بة ئةزمون و ياد
بةالَم دواتر سيَ جار  ،لة ئينتةرنيَت بالَويكردةوة 3/1/2008بةروارى 

نووسةةى و دواتةةر لةةة ضةةاثى    لةسةةةرنووسةةينيَكم  تؤشةةمضةةاثكرايةوة 
 .سيَيةمى كتيَبةكةدا ضاثكراوةتةوة

 دةستورى عيَراقى  يدرال، ئينتةرنيَت. -16
ديدارى ضةند مةالو شيَ يَ  لة ضةندين طؤيارو رؤذنامةى لؤكةالَى   -17

 ةوة، ئةو بؤضوونانة دةردةبر ن.بالَوكراوةت
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بؤ ئةم رووداوانة، بر وانة راثؤر تةكانى لي نةى داكؤكى لةة ئةازادى    -18
رؤذنامةةنووي و مةةا ى رؤذنامةنووسةةان لةةة سةةةنديكاى رؤذنامةنووسةةان  

2009- 2010 - 2011. 
نووي و انةةاتول  ةةران ، رؤذنامةةة اش سةة  الاحلةةر  ويكيبيةةديا،   -19

ى  12لةةةدايكبووة، لةةة  1844ئةةةثرينى رةتنةةةطرى  ةرةنسةةى، لةةة  
تةةةالَتى نةةؤبنَى ئةةةدةبى   1921مةةردووة، سةةالَى  1924ئؤكتؤبةةةرى 
 وةرطرتووة.

  ةلالل ا لاش سة  الاحلةر  لاعسةا لاعيا،لةا لاحلركةالللللللاميال زوال، -20
ابرينةةى  12اميةةؤ  رانسةةو زوال لةةة  لاعناشةة الباسةةكلاعةةةابولور فةة   ل

كؤضةةي دوايةةى كةةردووة،   1902سةةبتمربى  29لةةةدايكبووةو  1840
بةووة بةة تايبةةت لةة بةوارى شةانؤدا، سةةرةر اى         بةةناوبانط نووسريَكى 

رؤلَيَكةةى طةةةورةى هةةةبوو لةةة بيَتةةاوان دةرضةةوونى  ،بوارةكةةانى سياسةةى
 دريفؤي. ئةلفريَد

لةةة يةكةةةم  (نامةيةةةكى بةةةناوى )تاوانبةةار دةكةةةم( يةةان )مةةن تاوانبةةارم 
( بةةةؤ سةةةةرؤك L.Auroreالثةةةةر ةى رؤذنامةةةةى رؤذانةةةةى ثةةةاري  ) 

 ماورى( نارد.) ينيك  
ريزةكةانى   لةة  كةة  بةوو  ؤسةى جولةكةة  يفنامةكة سةبارةت بة ئةلفريَد در

سوثاى  ةرةنسى تاوانباركرابوو جاسوي و حوكمى هةميشةيى زيندان 
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و ناردنى بؤ دورطةى شةيتان، بةالَم دواتر بةهؤى ثشتيوانى و نامةكةةو  
ئةةو   ،بةيَ تةاوان دةرضةوو    1906لةة سةالَى    دريفؤيزؤر تةلَكانى تر، 

دروستكردنى راى  بؤ نامةية بووة هؤى دروستكردنى سةرةتايةكى باش
طشةةةةتى و كاريطةةةةةرى لةسةةةةةر دةزطاكةةةةانى راطةيانةةةةدن و تةنانةةةةةت 

 حكومةتةكانيش.
 
ئادةميزاد لة كؤمةلَطةى كوردةواريدا، عبداخلالق مئروف، ضاثى   -21

ؤضوونةكانى لةسةر دين، ، ناوبراو بةهؤى ئةم كتيَبةو ب 1999-دووةم
 .لةاليةن ئيسالمييةكانةوة تريؤردةكريَ

  ضةند سةرضاوة لة وةزارةتى ئةوقاف. -22
، و: دالوةر بةةةةرطريكردن لةةةة رؤشةةةنبريان، ذان ثةةةؤل سةةةارتةر    ل-23

 .2003عةبدولَالَ، دةزطاى سةردةم، 
مةةةةؤديَنى حزبايةةةةةتى لةةةةة كوردسةةةةتان ئاسةةةةتةنط، طر ةةةةت و    -24

وةر حسةةيَن، لةةة بالَوكراوةكةةانى ئةةةكادميياى    ئةلَتةرناتي ةةةكانى، ئةةةن 
 . 2011-ضاثى يةكةم ،هؤشيارى و ثيَطةياندنى كاديران
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