
 

 

  تی حزب عله نه.. كورد�نی و
  ریم عارف كه  مه حه: ن

١٠/١٠/٢٠١٦  
"١"  

م  كه دوای یه  ی لهتی عوسمان نانی ئیمپراتۆریه�سھ ره شكست و ھه  دیاره  
  له  �ت و بگره ی ڕۆژھه ناوچه  ری له و كاریگه  وره ، گۆڕان�كی گهنگی جیھان جه

ی خۆیان  وه ستی توركان جیابوونه دهتانی بن میلله  ل�ك له دوودا ھات، گه  دنیادا به
ست ھ�نانی  ده بات بۆ وه خه  وتنه كه  كه م و قۆناغه رده ی سه گو�ره  یاندو به ڕاگه

  یی و سیاسی و ئابوری، دیاره وه ته ی نه نه الیه مه ی ھه قینه خۆیبوونی ڕاسته
ئابووریدا  یرانی قه  خۆیان له  ، كه كه نگه وتووی جه ركه و�تانی ئیمپریالی و سه

تی  شكردنی میراتی ئیمپراتۆریه بیانووی دابه  بوو، به یان پ� قبووڵ نه مه ژیان، ئه ده
یرانی  قه  ربازبوون له وت و ده ماحی نه ته  و، به كه نگه عوسمانی دۆڕاوی جه

ش كرد، ئیدی  ینی خۆدا دابه به له  وه �ك و خاكه خه  یان به كه ئابووری خۆیان، ناوچه
 م ده  وتنه ربوون كه گ به م سه ده  نی له ، كورد گوته كه ره ڤه اكی ده�ك و خ خه

  .گورگ
ماحی  ته  كات و ئیمپریالیزمی ڕۆژاوایی، به ست پ�ده رخودان ده بات و به ئیدی خه  
  كردن و به غه ده ركوتكردن و قه سه  و�ته كه ، ده كه خی ئابووریی ناوچه وت و بایه نه

وت و  كانی نه رچاوه راگرتنی سه سه ست به الن و ده گهڕینی  الڕ�دابردنی ڕاپه
رست  په كۆنه  وت و ھ�زه ڕه  پشتیوانی له  و�ته كه ، ده كه سامانی سرووشتی ناوچه

ی ڕزگاریخوازی  وه رتكردنی بزووتنه ستی الوازكردن و په به مه  كان، به گیره و گۆشه
  وه نگی جیھانه م جه دوای دووه  هزیاتر ل  یه م پ�ۆسه ئه  دیاره..  كه النی ناوچه گه
  كی ڕوونی ھ�زه یه رنامه بوونی به ڵ ب�توانایی و نه گه و ده  وه ب�ته ق ده زه

بوونی  رباری نه كان سه سیاسییه  ، ھ�زه وه گر�ته ك ده كاندا یه سیاسییه
 ك�ش و ملمالن�یك�شما  كان، له و ڕووداوه  یاردهد  ت به باره كی ڕوون سه دنیابینییه

  ناسیۆنالی و ھ�زه  ی ن�وان ھ�زه�ئیدی ملمالن.. ئا��نر�ن ده  خۆوهناو
كان، ت�ك�ای  ئایینییه  وته و ڕه  م ھ�زانه كان و ملمالن�ی ن�وان ئه ماركسیستیه

وی  و ڕیڤیژنیزم  چ�ه كات و دووچاری كه ده  پارچه  رت و پارچه په، باتی سیاسی  خه
  به  وره ری گه ره زه  وه ئاستی پراكتیكییه و ردوو ئاستی فیكری ھه  ب�ت و له هد

وتی  ڕه،ئاستی ھزریدا  له  ن�ت، بۆ نموونه یه گه ده  كه ییه وه ته نه  وه بزووتنه  ڕاسته
  وه بزووتنه،   وه ئاستی پ�اكتیكییه  له ،پاش   داته ق�نی ده لمانی وئه عه

وی  كار�ك ج�ه  كردییه  مه رگرت و ئه كداریی وه ق� و مۆركی چه ، شه  كه سیاسییه
كیان  سوپایه  ش�ه  دا كه و و�تانه تی له تایبه  یی به وه ته ی رزگاریخوازی نه وه بزووتنه

ش زیاتر توند و تیژی  مه ئه  ست سوپا و ھ�زی سوپایی، كه ده  و�ته بكه، نا وه پ�كه
  له..  وه و�زهرا په  تهو كهدە  كه وه نی سیاسی و ھزری بزووتنه ھ�ناو، الیه م ده رھه به

ڕۆكی ڕوون و  ب� فكری ڕوون، ناوه  كی سیاسی، به یه وه كات�كا ھیچ بزووتنه
یی  وه ته كانی نه كییه ره سه  رجه مه  وه كۆنه  كورد له  ڕاسته.. یدا ناكات زانستی په

بوون،   وه ته و نه  بووه شیان ھه روونی ھاوبه ت�ن ده س�ه كو خاك ومیژوو زمان و خه وه
ی  ده ئاخروئۆخری سه  دا،، له یه وه ته م نه و ئهإن  تی له ی كوردایه وه بزووتنه �م به

،  بووه  وه و زیاتر كاردانه  ستی پ�كردووه ده  وه ی بیسته ده تاكانی سه ره و سه  نۆزده
  .فی ب� لسه بوون�كی فه  ��ه كردن�كی فیكری و گه شه م�ین و گه ی خه تا زاده

  ، به وام بووه رده ل� به شه نگه نگی و ھه السه  تی به وردایهی ك وه ئیدی بزووتنه  
�كشان و  كان ھه تییه و�ه تی و ن�وده ر�مایه ھه  سیاسییه  پ�ی قۆناغ و پ�شھاته

..  دیتووه  خۆوه ی به وه لگیرسانه و ھه  وه ، دامركانه دیتووه  خۆوه داكشانی به



 

 

  له  نی كورد كهكا وه بزوتنه  وانیویانهو زۆر جار ت  و�یان داوه رانی كورد ھه داگیركه
  له..  وتوخوازه كی ڕزگاریخوازی پ�شكه یه وه ، بزووتنه وه ره وھه گهرۆك و ڕووی ناوه

ما�ویرانی ماددی و   ڕ له شه  ڕ، كه ن و بیگۆڕن بۆ شه تی بخه شۆڕشگ��یه
  . وه ویته وی زیاتر ھیچی ل�ناكه عنه مه
ی  ده می سه ی دووه تای نیوه ره م و سه كه ی یه كۆتایی نیوه  رحاڵ له ھه  به  

تی و ئابووری  �یه سازی و كۆمه پیشه  وره گه  گو�ی گۆڕانه  مدا، گوێ به بیسته
م  ر ئه سه ری به م و زۆر كاریگه كه  كانی دنیا، كه سیاسی و ڕۆشنبیرییه

و   وه تازهقۆناغ�كی   تیش پیی نایه ی كوردایه وه ، بزوتنهەبوو ھه  وه شه ره ڤه ده
  دا خۆی ڕ�كبخات و گوزارشت له كی تازه یه قالب و ش�وه  بوو له  وه پ�ویستی به

بوو   وه بت�، ئه پ�ناویاندا بخه  كانی خۆی بكات و له سیاسییه  رام و داخوازییه مه
موو  ھه  كه الم مخابن كورد زرا، به ڕ�كخراو و حزبی سیاسی مۆد�رن دامه

كانی پاش  ئیمپریالیه  ندییه قسیمبه نجامی ته ئه  بوو، لهتیا  ی وه ته رج�كی نه مه
ب� ویستی   و  به  وه چوار پارچه  می جیھان، بوو به م و دووه كه نگی یه ردوو جه ھه

  پ�ناوی رزگاری له  بات له ی خه وه جیاتی ئه  شكرا، له ر چوار و�تدا دابه سه خۆی به
�تی  سه ژ�ر ده  پ�ناوی ڕزگاری له  له  بوایه ده، ردا بكات ك داگیركه �تی یه سه ژ�ر ده

بینی و  ده وا نه ی كورد ڕه وه ته نه  مترین مافیان به كه  ، كهبخ�بت�ردا  چوار داگیركه
ی،  وه له  جگه  مه كورد، ئه  ت به باره ك دكتاتۆرتربوون سه یه  ك له یه ی�ت سه چوار ده

  كدی بوون، ل� له ڤ�كی یه و ھه كاندا ناكۆك سیاسییه  �و�سته ی ھه زۆربه  له
  وه ینیانه به  ، موو بهای كورد وه ته ركوتكردنی نه ی كورد و سه ر ك�شه نبه ھه
  . وامه رده تاكو ئیستاش به  تا�ه  م واقیعه كرد و ئه كیشیان ده چوو وھاوكاری یه ده نه
ش  جۆر�ك دابه  بهدا كورد  ئیمپریالیستیانه  شكردنه و دابه تی كورد، له گبه جا بۆ نه  

كو پ�ویست ناتوان�  ت وه نانه و ته  یه مینه دا كه كه ر چوارپارچه ھه  له  ، كه كراوه
  یانی كورد به!!  ب�ت ت ھه ر دیموكراتیه گه ش ببین�، ئهت دیموكراتییه  سوود له
می حوكم�انی جیاواز درابوو و تا ئ�ستاش  قا�بی چوار سیسته  تۆپزی له

تی  واوه ته  به  وه لتوورییه ڕووی جوگرافیی و ئابووری و كه  كوردی له  ، كه وامه رده به
ی  تی ھ�نده ی كوردایه وه ركی بزوتنه ئه  مه ئه  ، كه وه ل�كدی داب�ی و دوورخسته

ییدا  وه ته م ڕزگاری نه و ھه  وه كگرتنه م یه پ�ناوی ھه  بوا كورد له دی گران كرد، ده
الی  بوو، به روا ئاسان نه ش ھه ره نگه وو سهم د كخستنی ئه بت� و، یه بخه
تی  باتی چینایه ، خه كی كاتیش بووه یه ش�وه  ر به گه كردیت ئه ، ناچاری ده وه مه كه
كانی  ر�نییه نه  كیك له بوو و یه ر�نی خۆی ھه نی نه ش الیه مه ئه  راویز بخر�ت، كه په
  نرانه یه گه ده  وه نا�ی جیاوازه كه  له  ناشایسته�كان�كی ناشۆرشگ�ر و بوو خه وه هئ

باتی كورد�نی  تی یا خه رحاڵ، كوردایه ھه  به.. وبزوتن�وەکان تی  ركردایه سه
ی  وه دژی توانه  بات بووه ، خه خت و ئا�ۆز بووه جگار دژوار و سه بات�كی یه خه
ڕای   ری، له كسانی ودادوه پ�ناوی ئازادی و یه  له  بات بووه یی، خه وه ته نه
پ�ناوی   له  بات بووه خه.. یی وه ته پ�ناوی ڕزگاری نه  یی، له وه ته ی نه وه كگرتنه هی

  .ماندا
  و حالی حازر به  ندێ قۆناغی ب�یوه ،  ھه وه شه گرانه  و باره ئیدی كورد�نی به  

تی  قی خۆیه دا ب� و ھه وه كردنه می خۆ تازه خه  ب�ت له كان، ده تازه  ی قۆناغه گویره
  رانی كورددا بدات، كه گو�ی داگیركه  به  وه و ئه  وه رز بیربكاته نگی به ده  به
!  تی كوردییه و�ه ر حیسابی ده هس  ی ئ�ستا له یه م ش�وه وان به كانی ئه ته و�ه ده
  بچیاته ره رانیزم و پان ئیرانیزم و عهۆڕۆ و ت پاشڤه  ته ق�یه م عه ر ئه سه  ر له گه ئه

ر و  به  بگر�ته  وه ن، ڕ�گای جیابوونه كه وێ كورد ناچار ده یانه وێ و نه ب�ۆن، بیانه



 

 

  كاته نجامدا ده دوا ئه  له  نووسی خۆی بكات،كه داوای مافی دیاریكردنی چاره
  .تی كوردی و�ه زراندنی ده دامه

"٢"  
  و ك�شه  براوه  خشته  له  وه ی دینییهی�تن�وی برا  كورد زۆر جار به  دیاره  
م و زۆر،  ی كورد، كه له سه مه  كه  اف� بووهغ  وه و له  وه ته بیر براوه  له ی كه ییه وه ته نه
كی  یه له سه �كو مه ، به بووه كی ئاینی نه یه له سه نزیك مه  له  دوور و نه  له  نه

تی  خزمه  ته ، ئاینیان خستووه یه رچی والتی ئیسالمی ھه ، ھه سیاسیی بووه
موو  ی ھه وانه پ�چه  ، كورد به وه كانی خۆیانه ییه وه ته نه  سیاسییه  رامه ئامانج و مه

  له سه قوربانی مه  به  ی كردووه كه ییه وه ته نه  له سه مه،  وه كانه موسو�مانه  وه ته نه
كی سیاسی  یه له سه تدا مه ڕه بنه  ی كورد له له سه مه  كات�كدا كه  ، له كه ئاینییه

ی  كه ییه وه ته نه  ش ئامانجه مه اینی، ئیدی ئهكی ئ یه له سه ك مه نه  بووه
ی  و ھ�نده وه ته تاڵ كردووه ی به كه وتوخوازه وا و پ�شكه ڕه  رۆكه ن�وه  و له دواخستووه

ش�كی  ر به ھه  و له  یی دژوار كردووه وه ته و و رزگاری نه كگرتنه باتی یه خه  دیكه
تی ڕژ�می  �یه ری و كۆمهی واقیعی سیاسی و ئابوو گو�ره  كوردستاندا و به

كی  یه ر پارچه ھه  له و ربگر�ت ست ش�وازیك وه رده تی سه ر و میلله داگیركه
ری  كگرتوو ڕ�به كی یه تییه رایه ست پ�بكات و ڕابه كات�كی جیاوازدا ده  كوردستاندا له

  كه  ووهتر ب نده راگه الوازتر و په  وه فیكری كوردی له  ی، كه وه له  جگه  مه كات، ئه نه
باتی  مۆی خه داینه  كانی پ� ب� و بب�ت به خشی پرسیاره تبه ناعه �می قه وه

كانی  شه به  ش�ك له به  زیاتر له  باته م خه ئه  وای كردووه  مه ئه  ری، كه رانسه سه
داری  رنامه كی به یه ب�، تا پ�ۆژه  وه تیس بم�ن� و زیاتر كاردانه كوردستاندا قه

  ی چ له وره یی گه نجامدا گۆڕانی ڕیشه دوا ئه  له  یی ب�، كه هو ته ستراتیژی نه
خۆشكردن بۆ  مینه ئاستی زه  ر و چ له ی داگیركه وه نگاربوونه ره ئاستی به

  به  یی بووه وه ته كیتیی نه و ئیدی یه  كردووه تی كوردی، چ�نه و�ه زراندنی ده دامه
و   نه�ر�تی و حزب حزب گه ی ناوچه سایه  ست و له ده  دروشم�كی دووره

  به  �كی كورد كراوه خه  ، له وه رانی حزبییه ریی سه رستی و ملھوڕی و نۆكه خۆپه
ییدا ،  تی ناوچه ركردایه پال سه  ر له گه كات�كدا ئه  له!! حاڵ و مه  ونی شاعیرانه خه
نزیك و  وردو،  بوایه ، ھه یی ڕاو�ژكاری كارا و كارامه وه ته كی نه تییه ركردایه سه

  ، له و ڕ�نمایی پ�ویستی بكردنایه  كانی بكردبایه ییه ناوچه  تییه ركردایه چاود�ری سه
و   كدی بكردایه یه گبیریان به كاندا ڕاو�ژ و ته ستیار و ستراتیژییه ھه  �و�سته ھه
، ب�گومان  وه كی دیكه ندییه وه رژه ر به رووی ھه سه  ته یی بخرایه وه ته ندی نه وه رژه به
  فیكرییه  و بۆشاییه و ئه  وه وته كه كی دی ده یه ش�وه  ی ئ�ستا به م واقیعه ئه

م  واری به كورده  وت�ن ئیسالمی نامۆ به و ڕه  وه بزووتنه  بوو كه ده دروست نه
ك�تیی  یی بش�و�ن� و دروشمی یه وه ته و بیری نه  وه پ�ی بكاته  ئاسانییه

كی  تییه ركردایه بوونی سه ھه  دیاره.. ۆر بخات�كان�كی ز ر چاوی خه به یی له وه ته نه
م  وا له م بووب�، ئه سته مانی داخراوی دنیادا ب��ك ئه رده سه  ر له گه یی ئه وه ته نه

ن،  وروپادا ھه ئه  توانا له  زا و به كوردان�كی زۆر و شاره  دا، كه یه می گ�ۆبالیزه رده سه
  كی كوردی كارا و كارامه چ�بوونی لۆبییه بۆ  مینه كر�ت زه و ده  كار�كی زۆر ئاسانه

  .خۆش بكر�ت
ئاستی فیكری   له  نگی جیھانیدا، نه ردوو جه ماوی ن�وان ھه  رحال كورد له ھه  به  

ر  ت بۆ دانی ھه گی میلله ئاستی پ�اكتیكیدا و��ای قوربانیدانی زۆر و ئاماده  له  و نه
ست  ده  و  گرینگ و جدی به  وره وت�كی گه ستكه یتوانی ھیچ ده نه،ك  قوربانییه

بۆ   وه ڕ�ته گه م ده كه ی یه پله  ش به م ناكامییه كی ئه ره سه  ره بھ�ن�، ھۆی ھه
  .و ل�ھاتوو  توانا و كارامه  به �کیتی ركردایه نگ و سه غیابی بیری پ�شه



 

 

  ندییه یوه رو په گۆڕانی پ�وه، نگی جیھان و م جه دوای دووه  كورد له  ته �به ھه  
،  وه ته بووه م نه ر كه سه  كانی له شه ڕه ك ھه ستی كرد، نه كان، ھه تییه وله ن�وده
 ،كبخات و كانی خۆی یه پ�ویستی زانی زیاتر ڕیزه  به  ، بۆیه زیادیشی كردووه  بگره

گوزارشت   وه ره ك مینبه یه  كیان گرت، تا له كان یه چكۆله  سیاسی و حزبه  ڕ�كخراوه
راو�زی  په  ی توانا و له گو�ره  كانی خۆی بكات و به �ھا ئازادیخوازییه ئه و  �ه �كه كه  له
  و به  ئاراوه  ھاتبووه  وه نگی جیھانییه ئاكامی جه  له  كه  وه �ه فشه  و واقیعه ئه

كانی  موو پارچه كوردی ھه  له  وه سه فه مان نه ھه  ی به یه شه ڕه و ھه حوكمی ئه
  ریی كورد جۆره روه په  وه ته ئیدی بیری نه .ن بۆ بكهباتی  كرا، خه ردستان دهكو
  واری پراكتیكیدا، پراكتیزه  میش له كی كه یه بینی، بۆ ماوه  خۆوه  �كشان�كی به ھه

وتوویی  ھۆی پاشكه  به، بوو و  وه زیاتر كاردانه  �كشانه م ھه ئه  �م چونكه كرا، به
  یه وه خویندنهو بیر و گوزارشتیان له  ی كه انهسیاسی  زگا و ڕ�كخراوه و داموده ئه
 ١٩٤٧ی سا�ی  كه خت و دژواره سه  وه تاقیكردنه  یتوانی له كرد، ئیدی كورد نه ده
�م  ندیك كز بوو، به ھه  م شكسته تی به ی كوردایه وه رچی بزوتنه گه ئه ، ربچ�ت ده

ر  سه  وو لهكرد، سوور ب ده  ئاماده  ت�كی دیكه رفه دا و خۆی بۆ ده كورد كۆ�ی نه
بیگات�،    ر نرخ� بووه ھه  كانی باجی ئازادی بدات و به خو�نی ڕۆ�ه  ی به وه ئه
وراز و كۆسپ  ھا ھه خرابوو، جۆره گوڵ ڕانه  �ین به كو ده تی وه �م ڕ�گای كوردایه به

ران و بانگخوازانی بیری ئایینی، نكو�ی  ی ڕابه مدا بوو، زۆربه رده به  ی له ره گه و ته
  رچون�ك له ده  جۆره  بهكرد،  یی ده وه ته وازی نه بانگهوایی  ڕه  اویان لهو ته

بۆ   گوایه  كه، دا و  م ده �ه قه  نگییان له ڕه ری فه چاول�كه  زانی و به تییان ده ئیسالمه
  . وه تیدا ت�كناكاته پووری ئیسالمه له ڵ كه گه ست نادات و ده تانی موس�مان ده میلله

ی تا ره سه  تدا و له ره بنه  یی له وه ته بیری نه  ، چونكه وه شه دیكه كی الیه  له   
كی  ڕوون و  ودایه ند و مه ھه ر ڕه ھه  ، بیر�كی سیاسی بوو، له وه دانییه� رھه سه

ری و  ی ڕكابه وه دوور بوو، و بۆ ئه  ر و به ده تی و جڤاكی به �یه وانی كۆمه ڕه
ی بیستدا  ده كانی سه ی سییه یه ده  له  كه  وه بكاته  و بیر و ھ�زانه ڤ�كی ئه ھه
تی و  الیه كۆمه  نه الیه  كیان به ره خی سه بایه ،یدا بوون �دا و په ریان ھه سه

  وه ته �كو الی نه ر الی كورد، به ك ھه یی نه وه ته بیری نه  دا، بۆیه كان ده ئابوورییه
�ویستی  و ھه  و بیرانه ری ئه بهڕكا  وته ب، كه ره كو عه ش، وه كانی دیكه سته بنده

ق� و  ند�جار شه ھه  ر�نیانه نه  �ویسته م ھه ئه  رگرت، كه ریا وه نبه ھه  ر�نییان له نه
�ویستیان  مان ھه ش، ھه و بیر و ھ�زانه ئه  گرت، دیاره ر ده تی وه مۆركی دوژمنایه

كرمانجی ملمالن� كورتی و   گرت، به رده یی وه وه ته بیر و ھ�زی نه  ر به رانبه به
  كان وھ�زه رناسیۆنا�ه نته ئه  ماركسییه  ن�وان ھ�زه  وك�شماك�ش�كی توند له

فھومی بیری  مك و مه ی دی چه ھ�نده  بوو، كه كاندا ھه ناسیۆنالستییه  ییه وه ته نه
  .�كی كورد ئالۆزاند ری خه ماوه جه  یی له وه ته نه
ی  كی ج�گیر و پوخته تیورییه  یی كورد، چونكه وه ته بیری نه  ی كه وه له  جگه  مه ئه  
و   دیارده  ر به رانبه ی به �ویست�كی تیۆری پوخته ھه  بوو، بۆیه نه  وه پشته  له

و ئاسایی   كی ساده یه وه ر كاردانه ی كات ھه بوو، زۆربه خت نه كانی وه ڕووداوه
و  به  مه ئه  دیاره..  یهم�ۆش خا�ی زۆر الوازی بزافی كورد�نی تا ئه  مه ئه  ، كه بووه

  ین، یان له تی سفر بكه ڕه تی كه ی كوردایه وه وێ بزووتنه بمانه  كه  نییه  مانایه
زموونی رابردوو  ئه  سوود له  یه سته به و مه �كو به ، به وه ینه م بكه خی كه بایه
و   وه تهبب�  كانی ئ�ستا و ئاینده ره گه ڕووی كۆسپ و ته  ربگر�ت و بتوان� ڕوو به وه

ب�ت و  ی ھه كانی قۆناغی ئ�ستا و ئایینده تییه ڕه بنه  ی پرسیاره وه �مدانه زاتی وه
  . وه دز�ته �م�ك نه ھیچ وه  خۆی له

"٣"  



 

 

  له  �ك كه ��ك خه كۆمه  كاته ده  وه ته ، نه وه ته ی نه ر پ�ناسه سه  جا با ب�ینه  
روونی و  تی ده سله ژوو وخهكی م�ژوویی جوگرافیایدا، زمان و م� یه چوارچ�وه

تای  ره سه  ری له روه په وه ته خات، نه كیان ده ش یه ندی ھاوبه وه رژه به
ر�كی ئازادیخوازی نیشتمانی و گۆڕانی  ڤگه و ته  وه بزووتنه  كاته �دانیدا، ده رھه سه

ل، بۆ ئازادی و ڕزگاری خاك و  ل و تواناكانی گه ك�تی گه شارستانی، كار بۆ یه
مای  ر بنه سه  كی له ره ی ناوخۆ و ده ندی تازه یوه ��ك په ، بۆ بونیاتنانی كۆمهلك خه

  .كات كی باشتر ومرۆڤانی تر ده كار بۆ دنیایه.كات كسانی و داد ده ئازادی و یه
،  وه ویته كه رستی دوور ده ژاد په ژادی و نه ق� و مۆرك�كی نه ر شه ھه  ش له مه به  

س�ك  كهر �كو ھه ستر�ت، به ان خوین نابهز ی گه ڕه  دا پشت به ندییه یوه م په له  چونكه
ز�ك  گه ژاد و ره ر نه ھه  ب�ت، ئیدی له  م خاكه ی ئه سته دا دانیش�ت و وابه م خاكه له

  له  دووره  ، واته یه ی ھه م خاكه كی ئه ر ھاوو�تییه رك و مافی ھه مان ئه ب�ت، ھه
  .ھاوو�تیان  ته�ڕوان ك چاو ده یه  ك و به رستییه زپه گه ر ره ھه
ستی  به مه  و به  النی دیكه گه  ڕوان�ته كسانی و مرۆڤانی ده چاوی یه  ھا به روه ھه  

ك  رستییه زپه گه و ره  وه وساندنه ر چه ھه  كی باشتر و مرۆڤانیتر و دوور له دنیایه
مافی ب�   هرانی ب وتن و خۆشگوزه كات، پ�شكه النی دیدا ده ڵ گه گه ده  ه� مامه

ی كارل�ك و  زاده  ت به زان� و ژیار و شارستانییه الن ده موو گه ند و چوونی ھه چه
،  خۆڕسكهكی  گییه سته ری  وابه روه په وه ته نه  زان�، واته الن ده موو گه ھاوكاری ھه

ی ویست و خوایشت�كی ئازاد و  ، زاده كییه ره كی ده�پاندن ر سه ھه  دوور له
كو زمان و م�ژوو،  ری وه ��ك فاكته ر كۆمه سه  وه چ�ته گی ده ڕه  كه  یه انهند زوومه ئاره
ند�ك  ھه  رانه م فاكته جا ئه.. ش ندی ھاوبه وه رژه روونی و به ت�ن ده س�ه خه

و   وه هتناسر� ده  وه ھۆیه  به  خشن كه هب ك ده یه وه ته ل و نه ر گه ھه  ندی به تمه تایبه
  . وه نه كه هالنی دی جیای د گه  له
ی  وه ، بزووتنه تیایه  وه زیاده  ی به وه ته كانی نه رجه موو مه ی كورد ھه وه ته نه  
ڕای گۆڕانی   ، له كی ڕزگاریخوازیی نیشتمانییه یه وه یی كورد،  بزووتنه وه ته نه

ك ڕزگار ب�ت،  تییه استی و پاشكۆی ر بنده ھه  وێ له هی بت� و ده خه دا ده شارستانیانه
  زموونه ئه  رگرتن له سوود وه  كانی خۆی و به پشتیوانی توانا خودییه  هب

كی  یه ر، نموونه شه ی به تی تیره پووری شارستانییه له كانی خۆی و كه م�ژووییه
چ�كردنی   شداری له النی دیدا به ڵ گه گه زرین� و له دابمه  شارستانیانه

تی و  قازانجی مرۆڤایه  تاو، بهتی ھاو و�ه یی و ن�وده كی ناوچه ندییه یوه په
،  مان بۆ كردووه كو پیشتریش ئاماژه وه  واته ر بكات، كه شه ی به وتنی تیره پ�شكه
دا  وه ته كخستنی نیشتمان و نه و یه  وه كگرتنه پ�ناو یه  ی كورد�نی، له وه بزووتنه

  اری لهشد به  چاالكانه  ، كه �كیدا بووه ی خه ماوه ڕای ھاندانی جه  ، له بووه
ت�كی  و�ه زراندنی ده پ�ناو دامه  ن، له دا بكه كی تازه یه �گه ی بونیاتنانی كۆمه پ�ۆسه

ست و  ڕژ�مانی  رده تانی سه میلله  ی كه وه له  جگه  ، دیاره ئازاد و دیموكراتتدا بووه
  پله كو ھاوو�تی و وه  دیتووه وا نه كورد ڕه  یا ن به م مافه رگیز ئه ری كورد ھه داگیركه

  وه كی شۆڤینییه یه ڕوانگه  و له ڵ كوردا كردووه گه  یان له �ه متر مامه دوو وكه
  وه خۆیشی زۆر جار كاردانه  تی به ی كوردایه وه ، بزووتنه ماشای كوردیان كردووه ته

باتی  ڕ�گای خه  له  یتوانیوه ، نه بووه كی دیار و ڕوون و ستراتیژی نه یه رنامه و به  بووه
  جدی له  و به  وه كرده  به  بكات كه  �ك ئاماده ری خه ماوه ، جه وه وامه رده و به ریج�گ

دی،   �ك ب�نیته ری خه ماوه كانی جه ن و داخوازییه شداری بكه دا به كه وه بزووتنه
  وخۆی سیاسی، چونكه كخستنی ڕاسته یه  ناكاته  �گه كخستنی كۆمه یه  دیاره

ك�تی  یه  ك�تی سایكۆلۆژی و سوسیۆلۆژی، له هی  كخستنی سیاسی زیاتر له یه
و   شه ڕه ھه  ر به هرامب خۆ به  رگری و داكۆكی له وزار�ك بۆ به كو ئه وه  وه ندییه وه رژه به



 

 

كو پ�شتریش  قو��ت، جا كورد�نی وه �ده ھه  وه كانه هنووس ساز ارهچ  ترسییه مه
كی ڕوون و  ودایه ند و مه ھه ڕه ر ھه  ، له بیر�كی سیاسی بووه  تاوه ره سه  وتمان له

ی  رجانه و مه له �ك�ك یه  ، كه ر ودوور بووه ده تی و جفاكی به الیه وانی كۆمه ڕه
وا   ك�تییه م یه كات، جا ئه سیاسی خۆش ده یك�تی یه  یشتن به بۆ گه  مینه زه
ر و یكی و ج�گ ره سه  ئامانجه  �ك له خوازیت ڕزگاركردنی خاك و خه ده
  كردنی خاك لهیی ب�ت، ڕزگار وه ته اریخوازی نهی ڕزگ وه كانی بزووتنه مهوا رده به

ژاری و زامن كردنی ئازادی و  ستی و ھه بنده  �ك له ر، ڕزگاركردنی خه داگیركه
  له  دی، كه  د�ته  وه ش به مه �ك، جا ئه رانی بۆ خه ت و كار و خۆشگوزه رامه كه

كان  موو ھ�ز و ئیمكاناته وون و ئاشكرادا ھهكی ڕ یه خشه و نه  رنامه ی به چوارچ�وه
و   وه هندخو�ن  ھا پ�ویستی به روه ر�ت، ھهیار بك و ته  پ�ناوی رزگاریدا ئاماده  له

ی توانا  گو�ره  ، به یه ھه  كه ی قۆناغه كی ورد و زانستیانه یه وه ل�كۆ�ینه
تا ھاووالتیان خۆش بكر�ت   مینه م بك��ت و زه راھه �كی  فه رانی بۆ خه خۆشگوزه

  مه ئه  ن، كه ی بونیاتناندا بكه پ�ۆسه  ی ڕزگاری و له پ�ۆسه  شداری له به  چاالكانه
ی كوردستانی باشوورمان  كه زیاتر مۆد�له( یی كوردا  وه ته ی نه وه بزووتنه  له
  . بواندایه نرخی نه  له  مه كه  نده وه یان ئه  یا نییه)  سته به مه
  و له  وای كورده لكی كوردستان، ماف�كی ڕه ی خاك و خه وه نهكگرت یه �ت �به ھه  

بۆ   قه ی حه وه رانه و گه  نییه  ت�كی دیكه و�ه ت و ده ر حسابی ھیچ میلله سه
ری  و ڕژ�مانی داگیركه   كه بۆ ناوچه  نگی سیاسییه ی ھاوسه وه ڕانه قداران، گه حه

  وه نی جیابوونه ، خۆیان گوتهی خورپه  و د�ه  ڕاوكه ترس و د�ه  كوردستانیش له
  .س�ن له خه ده!! كوردا خوازی

"٤"  
ی ئایینی یان ئیتنی  مینه ندیك كه ربگری، ھه كی كوردستان وه یه ر پارچه ھه  

ھۆی گۆڕینی   تدا كوردستانی بوون، یان به ره بنه  له  مانه ، ئیدی ئه ت�دایه
  و له.. اندا ئاكنجی بوونكوردست  كوردستان، له  ته ھ�نراونه  وه دیموگرافییه

كی مرۆڤانییان  ندییه مه و�ه ده  شنه جۆری و چه  مه كوردستاندا ژیاون و ھه
  شدارییان له به  وه كدیدا ژیاون و پ�كه ڵ یه گه  تی له ئاشتی و برایه  و به  خشیوه پ�به

  ، به وهدا كردولتووری و�ت پوور و كه له ند كردنی كه مه و�ه بونیاتنانی نیشتمان و ده
ڕووی   ته و بابه شتی له  جار جاره  كه،   البووه نگه سه  ژینییه�ڤم ھ ن ئه گمه ده

ھۆی   ، یا به بووه  وه كییه ره ن�كی ده و ھاندانی الیه  سیسه فیت و ده  داب�، یا به
  مینه و كه یان له  مینه م كه ، له تی زۆرینه میلله  ر به �كان�كی سه دری خه زو�م و غه

  نده رچه كورد، ھه  ش بكر�ت كه وه بۆ ئه  دا ئاماژه ب� ل�ره ده  ته �به ، ھه ی داوهڕوو
تی  ر و میلله نی ڕژ�می داگیركه الیه  خۆی له  چونكه، ش بوو ب�  زۆرینه

دری  متر غه ، كه وه ته راوه�نوس پراكتیكی چه  ، به ی ل�كراوهدر ، غه وه سته رده سه
  تی كه تایبه  كوردستاندا بوون، به  له  كه  كردووه  یانهئاینی و ئیتنی  مینه كه و له
ی  ئاینییه  ستیارییه و ھه ئه  بۆیه،   بووه كی ئاینی نه یه له سه ی كورد مه له سه مه
  ...!كات كانی كوردستان نه ئاینییه  مینه موولی كه حه ته  كه  بووه نه
و دیان،   �ه فه:  وانه له بوون ھه وئیتنی ی ئاینی مینه كوردستاندا زۆر كه  له  
، ئاشووری،  وی، شیعه له ك، عه به شتی، ئ�زدی، شه رده ، زه كه نی، جووله رمه ئه

  ز كوردن و خۆ به گه ڕه  به  مینانه م كه ند�ك له ھه  یی، كه كلدانی، توركمان و كاكه
  زانن، خۆیان به كوردیش نه  ر خۆ به گه یان ئه ند�كی دیكه زانن و ھه كورد ده

  قۆناغ�كدا جۆره  ر له گه زانن، خۆ ئه كوردستانی ده  ھاونیشتمانی كورد و به
چ�   ئاینی یان ئیتنیانه  مینه و كه ك�ك له ن�وان كورد و یه  د حا�یبوون�ك له به  سووكه

د  ھۆی به  ، یان به بووه  كی و ب�گانه ره ی ده سیسه فیت و ده  بووب�ت، زیاتر به



 

 

و   وه هت�زۆر قووڵ ب  ھ��راوه  و نه  اوهو زوو كۆنترۆڵ كر  بووه  وه ییهن وته حا�یبوون�كی ڕه
  . وه نگ بداته تی و سیاسیدا ڕه �یه ژیانی كۆمه  دابكوت� و له  ریشه

تاكانی  ره م و سه ی بیسته ده ئاخر و ئۆخری سه  دا له م دواییانه له، ل� مخابن  
  ھۆی له به ١٩٩١ینی ئازاری سا�ی ر دوای راپه  مدا، واته كه ی بیست و یه ده سه

ر  رامبه یی ، به وه ته ی نه وه سانی بزووتنه وه سته باتی نیشتمانی و ده پاشدانی خه
وتی ئیسالمی سیاسی  ندێ ڕه ھه. كان نووس سازه چاره  �می پرسیاره وه  به

كوردستانی   ی گومان له كی نائاسایی و ج�گه یه ش�وه  واری، به كورده  نامۆ به
ر��ا پشتیوانی  ده  له  وتانه م ڕه ند�ك له ھه  نده رچه �دا، ھه ریان ھه اشووردا سهب

�دان و  رھه سه  بكر�ت كه  وه كیش بۆ ئه یه ئاماژه  �م پ�ویسته كر�ن، به ده
ڵ  گه  ی له وانه كی پ�چه ندییه یوه بی و تایفی، په زه وت�ن مه یدابوونی ڕه په

وتی  ڕه  ، كه یه ییدا ھه وه ته وتی نیشتمانی نه یدابوونی ڕه �دان و په رھه سه
ن  ده ش دهپا  كان له ئاینییه  وته �كشاندا ب�ت، ڕه و و ھه بره  یی له وه ته نیشتمانی نه

م بیست و پ�نج  تی، له ی كوردایه وه ، جا بزووتنه�نك ولیژی ده ره سه  و ڕوو له
�می بۆ ھیچ پرسیار�كی  ن وهیمتر پاش، كه  تی دایه واوه ته  ی دواییدا، به سا�ه
  یه و كوڕه ف��ن�، كوڕ ئه ب� زۆری ده  ، زۆردار له ، ف�ان ف�انه بووه نووسساز نه چاره

ر  به  كا له!! وزار ئه  به  ت بووه ئامانج و میلله  به  ند بكات، حزب بووه مه و�ه خۆی ده
  ی گوایه حزبانه و ی ئه وه له  جگه  مه سپ، ئه ر ئه به كرێ و ئیسقان له گ ده سه

ھ�ز  نی میتۆدیكی عیلمانی به ن، خاوه كه ی كورد�نی ده وه تی بزووتنه رایه نو�نه
ھۆی   ، جا به وه نه كان بده نووسسازه جاره  المی پرسیاره وه  وتۆ نین كه وڕوونی ئه

بی و  زه مه  وته و ڕه  كی سیاسی سایكۆلۆژی ترسناك چ�بووه بۆشاییه  وه مه ئه
ی  بناغه  بب� به  مه ئه  و دوور نییه  وه نه كه زووی خۆیان پ�ی ده ئاره  ن بهكا تایفییه

  . وه ی كورد ناشكیته وه قازانجی بزووتنه  رگیز به ھه  كان، كه تییه �یه كۆمه  ندییه یوه په
،  وه موان بگر�ته ھه  ك كه یه ڕاده  یی، بگاته وه ته وتی نه ھ�زی ڕه  جا زیندو�تی و به  

یی  وه ته �كشانی ڕ�نیسانسی نیشتمانی و نه ت، ھه نی میتۆدی عیلمانییهزا�بوو
،  تی زۆرینه ق�نییه یی و سینگفراوانی و ئه پ�ناوی بونیاتنان و ڕزگاریدا، ل�بوورده  له
وی و  ر توندڕه ھه  لن و والت له كانی گه كخستنی ڕیزه ری یه رج و فاكته مه
  بكر�ت كه  وه بۆ ئه  ئاماژه  دا پ�ویسته ل�ره  ته �به ن، ھه كه ك ڕزگارده ییه نده راگه په

  ر به گه نی م�ژوویی دانیشتوانی و�ت، ئه سه جۆری ڕه مه جیاوازی و ھه
  كاته كدا بكر�ت، ده ته ی له له مامه  و دیموكراتیانه  كی واقیعبینانه یه ش�وه
كانی  زیندووه  نه الیه  پ�ویسته  ، بۆیه وه وانه پ�چه  ك به ندی نه مه ی دو�ه رچاوه سه
بپار�زر�ت و ھانبدر�ت،  ،یی لتووری ناوچه ریت و كه فۆلكلۆر و دابونه  پوور، له له كه
ی  وه ئه  واته.. ی بدر�ت وه و�ی س�ینه تی بكر�ت و ھه خورتی دژایه  ك به نه

،  یانهی كورد كردوو لتووری ئ�مه ریت و كه پوور و دابونه له كه  ر به رانبه ر، به داگیركه
سیكی  فه نه  ین و به یكه كانی كوردستاندا نه ئاینی وئیتنییه  مینه ڵ كه گه له  ئ�مه

كدا  ته  یان له �ه وتۆ مامه میتۆد�كی عیلمانی و دیموكراتی ئه  نیشتمانی و به
كی  ر ھاونیشتمانییه كو ھه ن، وه تی خۆیان بكه كوردستانیه  ست به ھه  ین، كه بكه
ن و  ی ژیانی تیا بكه سه زموونی خۆیان موماره ئه  ڕی ئازادی و به هوپ به  م و�ته ئه

م بكر�ت،  راھه واویان بۆ فه ڤژینی ته ی ھه رجی دیموكراتیانه ل ومه ھه
م�كی  سیسته  ر جۆره واماندنی ھه رده كی و به ره رجی سه ت مه دیموكراتییه

  ، چونكه �گه ری كۆمه رانسه �كو بۆ سه ، به مینه نیا بۆ كه ك ته ، نه ھاوژینییه
ناو   ، چ له مینه و كه  ندی زۆرینه یوه بۆ ڕ�كخستنی په  كه یه ت فۆڕموله دیموكراتییه

  كه  یه وه تی گشتی، ئه زامنی دیموكراتییه  كدی، واته یه  ر به رانبه خۆیاندا چ به
  .ك ب�ت كو یه وه  مینه و كه  ری ب�ت و بۆ زۆرینه رانسه سه



 

 

  د�ته  وه ی زۆرینه ری ك�شه سه ی چاره میانه  له  مینه ی كه هك�ش  ته �به ھه  
ری  سه كوێ فریای چاره  ب�ت، له ی ھه بۆ خۆی ك�شه  ر زۆرینه گه ر، ئه سه چاره

! كات ری خۆی تیمار ده ڵ دكتۆر ب�، سه چه ر كه گه وێ، ئه كه ده  مینه ی كه ك�شه
  ، له ی زۆرینه ك�شه  جیا له  ، به مینه ی كه ری ك�شه سه و�یكی چاره ر ھه ھه  بۆیه
  . نییه  ھیچی دیكه  والوه یاڵ پ�و به خه
وتی ئاینی بكر�ت، ئایین  ڕه و وه یاوازی ن�وان ئاین و بزووتنهج  دا پ�ویسته جا ل�ره  

الت  سه دات ده ده  وه و�ی ئه كی ئاینی سیاسی، ھه یه وه بزووتنه  بوو  به  كه
ی  وه ی�ه په  كه  وه ئاینییه  و لۆژیكه رگرت ناتوان� به وه�تی  سه ده  ربگر�ت، كه وه
�ویستی  ھه  ، ناچاره وه كی مۆد�رن، ڕۆبن�ته یه ر بناغه سه له  �گه كات كۆمه ده

  المیكی بۆ ك�شه ھیچ وه  ربگر�ت و دیاره وه  رستانه په و كۆنه  وانه توندڕه
  ..كان پ� ناب�ت رخه ھاوچه

الوازی   كان ھ�زی خۆ له ئاینییه  وه بزووتنه،   ت� كردووهمان  كو پ�شتر ئاماژه وه  
كوردستانی   له  مه ئه  گر�ت، كه رده وه  وه كانه ییه وه ته نیشتمانی نه  وه بزووتنه

ڕوو   به ر و ڕوو سه بارترین ڕ�گا بۆ چاره  ، ئیدی له قی دیاره زه  باشووردا زۆر به
ت و  هو� ده  ی ئایین له وه مانای جیا كردنه  ، به ته لمانییه ، عه یه م ك�شه ی ئه وه بوونه

گی ئاینی و  سته ھۆی وابه  كسانن و ناب� به تی یه�ھاوو  تداری، واته و�ه ده
ب�  تیش ده و�ه و پۆستی ده  ن�واندا بكر�ت و پله  جیاوازییان له  وه بییه زھه مه
  .تیان�ھاوو  ر�ت بهگی نیشتمانی، بد تهس داری و وابه ھره ی توانا و به گو�ره به

"٥"  
، م�ژوو  یه پووری خۆی ھه له ، كه یه ك بگری م�ژووی خۆی ھه یه وه ته ر نه ھه  دیاره  

ڵ باری سایكۆلۆژی و سۆسیۆلۆژی  گه ده  وامدا بووه رده كارل�كی به  پوور له له و كه
  و له  وه پ�ی بناسر�ته  ت� كه ق��كی وای داوه دا و شه وه ته كانی نه ڕۆ�ه

  ته�ڕوان جۆر�ك ده  وت�ك به روپ و ڕهر گ ھه  ، دیاره وه ی جیا بكاته كانی دیكه وه ته نه
فی  له پ�ن سهتی گرو تایبه  كات، به كدا ده ته ی له �ه پوور و مامه له م�ژوو و كه

واندا،  دید و بۆچوونی ئه  زانن و م�ژوو له ع ده رجه مه  پوور به له پار�ز، م�ژوو و كه كۆنه
�ناگر�ت،  پتر ھه  وه ك خویندنه یه و له  رده كی سپی و ب�گه یه ره ر الپه ھه ك نه
و  ن و به كه ، یانی كار بۆ پیرۆزاندنی ڕابردوو ده وانه ی ئه وه ویش خو�ندنه ئه

،  وه و كۆپی بكر�ته  وه ری بگیر�ته به له  زانن كه ی ده ییه ھا و نموونه ڕه  ته قیقه حه
زولم و زۆر و   ی ئ�ستای پ� له وه ڕوو بوونه  وو بهك�ك بۆ ڕ چه  بكر�ت به

و   �ه ر بۆچوون�كی ھه ك ھه نه  م بۆچوونه ئه  كه.. تی ھامه و نه  وه وساندنه چه
ر�نی و  تی ئه رابردوش حا�ه  ته �به دی، ھه  ته�ب  حا�یشه �كو مه ، به اواقیعییهن

،  ر�نییه وتی ئه ستكه پ� دهجارێ رووناكی و چراخان و   به  ، نه یه ر�نی خۆی ھه نه
زو�م و   و پ� له  تاریكستان و ویرانه  ن و نه كه كان و�نای ده فییه له سه  كو گروپه وه

  كاته ی رابردووش، ده وه و كۆپی كردنه  وه زیندووكردنه  ت به باره سه.   رییه ھۆڤیگه
  یی چ له چهئاستی ناو  تی چ له رجی بابه لومه ھه  دنگا كوتان ، چونكه  ئاو له

  ته وونهو جیاواز ھات  و بارودۆخ�ن تازه  زاندووه ی به مانه رده و سه ئاستی جیھانیدا ئه
وزاری  ئه  به  ی تازه ، ك�شه كانی ئ�ستا و ئاینده ی ك�شه وه بوونهڕوو  بۆ ڕوو به  ئاراوه

ڕابردوو   دا كه فیانه له ر دید و بۆچوونی سه رامبه به  كردن، لهر سه چاره  د�ته  تازه
  ت به باره كانی خۆی، سه �ویسته ی ھه رچاوه ع و سه رجه مه  پیرۆز�ن� و به ده

ش  نۆڕین�كی مۆدیرن و زانستیانه  زان�، جۆره كانی ژیانی ده و ڕووداوه  دیارده
ر  سه بار به  نابین� و ڕابردوو به بردوودارا  ك له ر�نییه ئه  ھیچ جۆره  ، كه یه ھه

و  ره به ڤ� چوونم پ�ش رده به  زان� له ی ده ره گه كۆسپ و ته  به زان�، ده  ئ�ستاوه
  .كات فز ده تی ڕه واوه ته  ڕابردوو به  كی باشتر، بۆیه یه ئایینده



 

 

  كه فییه له سه  چوونهو ناواقیعین، بۆ  �ه ردووكیان ھه ھه  م دوو نۆڕینه ئه  دیاره  
  وه كاته كو خۆی كاو�ژی ده وه،   پیرۆزه  هالو به  وه كانیشه ر�نییه موو نه ھه  ڕابردووی به

موو  بۆ ڕابردوو، ھه  وه ڕانه گه  و پ�ی وایه  وه كاته كات و كۆپی ده ی بۆ ده شه و بانگه
خۆ   كاته ده  �ویسته م بۆچوون و ھه ئه  كات، دیاره ر ده سه ت چاره رد�كی میلله ده

و  پشتگوێ خستنی ئه  كاته كانی ئ�ستا، ده ری ك�شه سه چاره  له  وه دزینه
واقیعی   له  ی كه و گۆنگ وئا�ۆزانه  وره گه  و گۆڕانه شه و نه شه ندن وگه سه ره په

  ته ھاتووه  ی كه یه تازه  و واقیعه رامۆش كردنی ئه فه  كاته ، یانی ده ئیستادا چ�بووه
وزار و  ئه  ، به یه ی خۆی ھه ی تازه ش ك�شه ر واقیع�كی تازه ھه  ته �به ، ھه ئاراوه

میش،  وزاری ڕابردوو، بۆچوونی دووه ئه  ك به ر كردن نه سه چاره  د�ته  داتی تازه ئه
وناتوان� ھیچ   زۆكه ر�نی و نه كات، بۆچوون�كی نه ت ده ئیدیعای عیلمانییه  كه
  بگات كه  قینانه ڕاسه  ره و ھانده  نگ�زه و ئه ڵ واقیعدا چ�بكات، له گه ك ده ندییه یوه په

  وه ته ی نه یادگه  م�ژوو به  پ�ویسته  م پ�ودانگه جا به.. جو�ینن �ك ده ری خه هماو جه
ندتر و چاالك تر ب� و بتوانرێ چاك و  مه و�ه پ�تر و ده  یه م یادگه دابنر�ت، تا ئه

ربگیر�ت وخۆ  زموونی ڕابردوو وه ئه  �و�ردرێ و سوود له خراپی ڕابردوو ل�كدی ھه
ناب� بۆ سات�كیش وا   ته �به ، ھه انی ڕابردوو ببو��ی باشترهك و ناكامییه  �ه ھه  له

كو  ق وه قا و ده كان ده ، ڕووداو و دیارده وه كاته ده  م�ژوو خۆی دووباره  و�نا بكر�ت كه
،  كو ژیانه ، وه یه وه بۆ پ�شه  میشه وتی م�ژوو ھه ڕه  چونكه..  وه بنه ده  خۆ دووباره

  تدا ل�كدی بچن، یان بشوبھ�نه ندێ ڕوا�ه ھه  كان له وداوهر ڕو گه ، خۆ ئه وه ڕ�ته ناگه
و   رجی تازه لومه ی ھه زاده  ، چونكه وه بوونه  دووباره  ناكاته  مه كدی، ئه ر یه سه

  نه یدا نابن و نایه رجی خۆدا، په لومه ی ھه وه ره ده  و ڕووداوان له  جیاوازن، دیارده
خوازن،  ده  ری تازه سه كان چاره تازه  كان و ھ�زه تازه  هت ، حا�ه م پ�ودانگه ، جا به ئاراوه

باسی م�ژوو   و�ت، كه ری ده سه ی چاره وزاری تازه ئه،   ت�كی تازه ر حا�ه ھه
ش�ت سوودی  �كو ده ، به وه بب�ته  ش�ت م�ژوو دووباره ده  كه  نییه  و مانایه كر�ت به ده

  .ربگیر�ت ل�وه
و   وه بكر�ت، یان خو�ندنه  شه ش�ت موناقه نه  كه  نییهم�ژوو شت�كی پیرۆز   واته كه  

�می  م�ژوو وه  ی كه وه له  جگه  مه ی جیاوازی بۆ بكر�ت، ئه و شرۆڤه  ڕاڤه
ربگیر�ت،  ش�ت سوودی ل�وه ، ده كه یه نیا یادگه ، ته م�ۆی پ� نییه كانی ئه پرسیاره

�م  كانی ڕابردوو ناكر�ت، به داوهستكاری ڕوو و ده  وه ناب�ته  م�ژوو دووباره  م پ�یه به
  رستر�ت، نه بپه  بته  م�ژوو نه  واته كه.. ی جیاواز بۆ م�ژوو بكر�ت وه ش�ت خو�ندنه ده

ر�ك ب�ت بۆ  گیر�ت و ھاندهرب ش�ت سوودی ل�وه �كو ده ، به وه ب�ته ده  دووباره
  .چوون پ�شڤه

ر و داب و  یی و زانست و ھونهو زانیار كۆی ئه  كاته پووریش ده له كه  ت به باره سه  
،  ناو م�ژوودا درووست بووه  لهدر�ژایی م�ژوو  و  ی به مادیانه  مه رھه ریت و به نه

وامی ت�ك�ای  رده ش و به وڵ و كۆششی ھاوبه نجامی ھه ره م و به رھه به  دیاره
ی دی ك یه وه بۆ نه  وه كه یه وه نه  شی له ندێ به یا ھه، موو  ، ھه بووه  وه ته نه

وق و  و زه  �ه ندی و ش�وازی مامه یوه فتار و په وت و ڕه �سوكه ھه  و له  وه ته ماوه
نجامی  ره به  پووریش كه له كه  ته �به ،   ھه وه ته نگی داوه دا ڕه كه �كه ی خه لیقه سه

كی دی  یه وه بۆ نه  وه كه یه وه نه  ، كات� له  زموونانی ڕابردووه و ئه  وه تاقیكردنه
ستكاری و گۆڕانكاری تیا  ، ده ھاتووه كو خۆی نه ق وه قا و ده ، ده وه ته و ماوه  تووهھا

  پ�ویسته  ، بۆیه وامی تیا بووه رده توانای ژیان و به  كه  وه ته ی  ماوه شه و به ، ئه كراوه
  ند ئ�ستا و ئاینده چه  پووردا بكر�ت كه له ڵ كه گه ده  �ه مامه  وه یه و ڕوانگه له
ند  مه و�ه ده  كانی ئ�ستا و ئاینده وه زموون و زانیاری نه ند ئه كات، چه ند ده مه و�ه ده
ستكاری بكر�ت، بگۆڕدر�ت  ده  یه وه پووریش قابیلی ئه له كه  كات، واته ده



 

 

  وه ڕابردووه  له  ی كه و بیانووه ی بۆ بكر�ت و ناب� به ی جۆراوجۆرو تازه وه وخو�ندنه
.. بنر�ت  ق��كی پیرۆزی و پیرۆزاندنی پ�وه ، ھیچ مۆرك و شه وه ته و ماوه  ھاتووه

ت بزانرێ  ی شارستانییه ی داھ�نان و با�ترین ش�وه لوتكه  ھا ناب� به روه ھه
پووردا  له ڵ كه گه له  �ه مامه  وه تیانه كی بابه یه ڕوانگه  ب�ت له ده  واته دابنر�ت، كهو

ڵ  گه وده  زیندو�تی و ژیانی ت�دایه  ربگیر�ت كه ی وه ر�نیانه ئه  نه و الیه ئه و بكر�ت
ر�نی و  نی نه ڕابردووش الیه  ته �به ھه..  وه كاته دهمدا ت�ك رده كانی سه پ�داویستییه

�دا بكر�ت  گه ی ده �ه مامه  وه تیانه كی بابه یه ڕوانگه  ب�ت له و ده  یه ر�نی خۆی ھه ئه
  . وه ژنگی ل�ك جودا بكر�تهرب�ژنگ و بن ب� بكر�ت و سه  و ب�ژه  و گ�ژه

"٦"  
ڕووی كرۆك و   یی كورد، له وه ته ی نه وه ت�، بزووتنه مان كردووه كو پ�شتر ئاماژه وه  

خا��كی   به  مه ئه  ، كه وتوخواز و ڕزگاریخواز بووه كی پ�شكه یه وه بزووتنه  وه ره وھه جه
ر قۆناغ�كدا  ھه  ت لهب� ده، وام ب�ت  رده ی به وه كر�ت و بۆ ئه ر�نی حساب ده ئه

كی  چه  بب�ت به  یه وه م بزووتنه ب�ت و ئه ی خۆی ھه وتنخوازانه �و�ستی پ�شكه ھه
  .ستھ�نانی ئامانج و داواكانی ده ر و كارتی گوشار بۆ وه ماوه ستی جه ده
ین،  بكه  �گه ی كۆمه و پ�كھاته  �گه ر كۆمه سه ك له یه سته �وه ھه  دا پ�ویسته جا ل�ره  

  له  م چینانه ، ئیدی ئه تی جیاواز پ�كھاتووه �یه چین و تو�ژی كۆمه  له  �گه كۆمه
ند�جار سووكن  ھه  م ك�شماك�شانه ئه  وامدان، كه رده ك�شماك�ش و ملمالن�ی به

�م تا  ، به وه ق نابنه گرن و زۆر زه رده نھان وه یان په  ق��كی ئاشتیانه یان شه
  وه ته ی نه رده ژ�ر په  ناكرێ له  م�ن�ت، بۆیه ر ده ت ھهب�ت و بم�ن� ھه  وه وساندنه چه
�كی حا�ی  خه  یان وا له.  ھا نییه ین شتی وه یش�رین، یان وا و�نا بكه ریدا وه روه په

م ك�شماك�ش و  رووی ئه سه  ریی و ناسیۆنالیزم له روه په  وه ته نه  ین كه بكه
تی  یا�ی چینایه كی خه واییه ین ئاشته دهب  وه و�ی ئه ھه  و ب�ھوده  یه وه ملمالن�یانه

،   دیاره  وه ی كورده وه بزووتنه  قی به زه  به  یه م دیارده ئه  ین، كه درووست بكه
.. كوردستانی باشووردا  ی دواییدا و له م بیست و پ�نج سا�ه تی له تایبه به

ی  وه حوكمی ئه  د بهی كور وه ته نه  بكر�ت كه  وه كیش به یه ئاماژه  پ�ویسته  ته �به ھه
موو  ھه  و به  وه ته وس�نراوه چه  وه ته كو نه ، وه ست و داگیركراوه كی بنده یه وه ته نه

ی ئاسایی  ش�وه  كو پ�ویست و به وه  ھ��راوه و نه ی دراوه وه و�ی تواندنه جۆرێ ھه
ی و ت ی چینایه شه و نه  شه ڕووی گه  له  ن�ت، بۆیه بسه  ره شونما بكات و په نه

ك  �وییه ت�كه  و جۆره  بووهدیار  واوی پ�وه یی ته ی و شپرزهش�و په  وه تیشه �یه كۆمه
مان  ھه  ، به وه ئاسانی ل�كدی جودا بكر�نه  به  توانراوه و نه  بووه كاندا ھه ن�و چینه  له

كان پۆل�ن بكر�ن، كورد  سازییه پیشه   �گه تی كۆمه ندی چینایه قسیمبه ر و ته پ�وه
ھۆی نائارامی سیاسی و ناج�گریی   وتب� به �كه ندی تیا ھه مه و�ه ر ده گه ئه
  بۆ شاره  ، باری كردووه وه یه كه رمایه خۆی و سه  ناچار به  وه تییه �یه وشی كۆمه ڕه
ری  داگیركه  ب، كه ره كانی و�تانی تورك و فارس و عه كوردنشینه  یره غه  وره گه

ستیان  ڕ و ده گه  ته كانیان خستووه رمایه ر سه و�نده له�كی كوردن، ئیدی  خاك و خه
�م بۆ  به!  كورد�نی دوور گرتووه  و تا بۆیان كراب�، خۆیان له  گرتووه  ك�وی خۆوه  به

  وه توانن بیر له دارانی كورد، ده رمایه دا سه یه می گ�ۆبا�یزه رده م سه ئ�ستا و له
كی  كو لۆبییه وه  وه ره و�نده وروپا و له ئه  بچنه  وه كانیانه رمایه خۆ و سه  ، به وه نه بكه
  تی كوردیدا ببینن، كه و�ه زراندنی ده دامه  وری خۆ له داری سیاسی ده رمایه سه

واقیع�كی   رحاڵ كورد له ھه  ناب�ت، به  ت�كی دیكه و�ه ر حیسابی ھیچ ده سه  له
م  ژی و ئه ش�واودا دهتی ئ�جگار ئا�ۆز و گۆنك و  �یه كۆمه، سیاسی ئابووری 

زیاتر كاری   مه تانیا بچم و ئه  ی پتر به وه له  كه ره گه م ك�ش�ت و نه ئاو زۆر ده  ویره ھه
كانی ژیانی  موو بواره ی ھه تا�ه  م واقیعه ئه  ب��م كه  وه وێ ئه مه ، ده پسپۆڕانه



 

 

كی  و ھۆشنیه ندی ھۆشمه  به  خواز�ت كه مان ل� ده وه ئه،  وه ته واری گرتووه كورده
بینی  ر ورده به  ینه كانی بخه ندییه تمه و تایبه  وه ینه شیبكه  و واقیعه ئه  وه ییه ڕخنه

ر  ھه  دا جیا له م دنیایه ب�ت له چین و ده ی سیزیف ده كه رده ده  نا به ، ده وه وه ل�كۆ�ینه
  له  ، واتهدا بین وراز و نش�وی ب�ھووده ھه  ر له كی دی ھه یه وه ته ت و نه هلمیل

  تی له تایبه  تی، به یی كورددا ناب� ك�شماك�شی چینایه وه ته ی نه وه بزووتنه
  ب�ت به گیر�ت، ده رنه ند وه ھه  پۆش بكر�ت، یان به رده كوردستانی باشووردا په

  جوو��نن و به ده  �گه كۆمه  ی كه و یاسا و ڕ�سایانه ئه  ب�وانینه  وه دید�كی تازه
زموونی  ئه  ین و سوود له كدا بكه ته  یان له �ه مامه  وه د�رنهس�كی مۆ فه نه

  .ربگرین تانی دی وه و میلله  �گه وتووی كۆمه ركه سه
وت خۆش بكات،  ی نه وه وت و دۆزینه نه  زۆریش دڵ به  ق نییه كورد حه  ته �به ھه  

ر  سه  وه چ�ته گی ده ك ڕه یه وه ته ر نه ی ھه قینه وتنی ئابووری ڕاسته پ�شكه  چونكه
  ، زۆر له وتیشیان نییه ن نه كانی، زۆر و�ت ھه رییه شه به  رچاوه پ�دانی سه ره په

ندنی  سه ره ك په یه وه ته ر نه ھه  ژین، چونكه وتدار باشتر ده �كی و�تانی نه خه
ر  مد�ن�ت، ھه رھه به  قینه ت و سامانی ڕاسته روه م، سه خه  ری بكات به شه به
كان و فرۆشتنیان  سروشتییه  رھ�نانی سامانه ده  نیا پشت به ك ته هی وه ته نه

  .مھ�ن رھه ك به نه  كی ئیستھالكییه یه وه ته ست�، نه ببه
كردن بۆ ھاوو�تیان  شه شونما و گه تی نه رفه وت ده وت و داھاتی نه كات� نه  

  كه، ب�ت  خۆ ربه دادڤانی سه  وا ب�ت، كه رمان�ه قانوون فه  خس�ن�ت، كه ره ده
و  ی ئه چوارچ�وه  فاف ب�ت و له ت شه كاری حكومه.. وانی ئازاد ب�ت ڕۆژنامه

و  مان ئه ی ھه چوارچ�وه  چ�ت و ھاوو�تی له رنه ده  دیموكراتیانه  زراوه دامه
  و و�ته موو ئه ت بكات، ھه كانی حكومه كاره  له  وه دا ، ل�پ�چینه زراوانه دامه

،  ی دیموكراتییان ت�دا نییه زراوه كان، دامه موس�مانه  تی و�ته بهتای  ی به وتدارانه نه
ڕژ�می ، دوونرك دا ڕیشاژۆ�ی ت� نده وت و�رانی كردوون، گه وت و داھاتی نه نه

ر  سه وت به داھاتی نه  كه..  ركوتكاری دیكتاتۆریان ت�دا دروست بووه سه
 واتا ، ڕاست ، چینی ناوهب�ت ت الواز ده رتی تایبه بار�ت، كه دا دادهوت حكوومه

كی و  ره ی سه و پایه  كه دوو كۆ�ه  مانه ئه  خنك�ن�ت، كه بۆرژوای نیشتمانی ده
وت  ت و داھاتی نه رامه ده  ت و ئازادی ئابووریدا، كه بینای دیموكراتیه  تین له ڕه بنه
تی كاریان بۆ  رفه خنك�ن� و ده كان ده ری و داھ�نانی تاكه سپ�شكه وڵ و ده ھه

ند ڕۆژ  مه و�ه ب�ت، تو�ژی ده ده  وره �كی زۆر گه تی خه رامه ، جیاوازی ده وه اھ���تهن
كات  ش برس�تی و ب�كاری ناچاریان ده كه داره نه  �كه بن و خه ندتر ده مه و�ه ڕۆژ ده  به

وت  كوردی نه  كورتی و به  به.. ن كانی بده رجه ت و مل بۆ مه ی حكومه بارمته  ببنه
�ی  نده �ت گه سه ب�، ده �تی ل�ده سه ب�، سامان ده یدا ده هسامانی ل� پ

،  ئ�ستاوه  له  یه م دیارده ئه  ب�ت، كه یدا ده تی ل� په �ی دیكتاتۆریه نده گه. ب�ت ل�ده
ر  ك ھه تا نه وه ئه!!  دیاره  وه ر�می كوردستانه تی ھه حكومه  قی به زه  به

ڵ  ڵ و پ�كه تدا نادیار و ت�كه ڕه بنه  له خۆی  تی كه �نسی چینایه نگی و به ھاوسه
 زۆر دەو��م�ندی دا  چین�كی و بیست سا�ه ی ئه ماوه  �كو له به.  واو ش�واوه بوو، ته

یخۆن و  و ده  یه م ناوچه له  داویانه  كو كو� یدا بوون، وه خۆر په حزبی م�م� و مشه
یفی  كه  خۆر به ملیارد�ری مشهك  یه زار ملیۆن�ر و ژماره ھه ٦-  ٥ن،  ت�ربوون نایه  له

یی  وه ته ی نه وه ن و بزووتنه كه ده  ته م میلله نووسی ئه چاره  خۆیان قومار به
شبین  ند�ك دووربین و گه س�ك ھه ر كه گه  الڕ�دا بردووه جۆر�ك به  كوردیان، به

دا  هی خۆی، جا ل�ر قینه ر ڕ�گای ڕاسته سه  وه ب�ته  ته حمه ب�� زه  نگه ب�ت، ڕه نه
خۆر و  م�م� و مشه  م تو�ژه نووسی ئه ، تۆ ب��ی چاره ئاراوه  پرسیار�ك د�ته

  زافی باشتر ب�ت؟  ر قه دام حوس�ن و مامه سه  له  وتخۆره نه



 

 

ی  وه ی زۆر  ورد  و شیكردنه وه پ�داچوونه  پ�ویستی به، واری  رحاڵ كورده ھه  به  
  وه كانی دیاری بكر�ت و ئه نگهگری  ته س�ه ، تا سیما و خه یه مۆد�رن و تازه

  خۆوه  دا به یه تازه  م قۆناغه كی له شونمایه و نه  شه چ گه  ستنیشان بكر�ت كه ده
  م قۆناغه پ�ستی ئه  ڕۆك�كی پ� به یی كورد ناوه وه ته ی نه وه ، تا بزووتنه دیتووه

و خولیا  ون وی و خه عنه مادی و مه  ڵ پ�داویستییه گه ربگر�ت و ده وه  یه تازه
  و دژوارییانه  ره گه و كۆسپ و ته و بتوان� ئه  وه دا ت�كبكاته �گه كانی كۆمه واقیعییه

  دا چیتر به یه ت و گلۆبالیزه می عیلمانییه رده م سه ڕ�گای و له  د�نه  ز�ن� كه ببه
ی ڕۆكدا قاچاخچیاتی و تا�نچیات ناوه  ری و له روه په وه ته ت نه ڕوا�ه  تی به ق�ییه ئه

وت بكر�ت و  یان ل� زه كه وه ببر�ن و بزووتنه  خشته  ی سۆزیان بدرێ و له ختووكه
ڵ  گه له  دایه وه یی له وه ته كی نه یه وه ر بزووتنه وتنخوازی ھه پ�شكه.. الڕ�دا ببر�ت  به

كانی  و پ�داویستییه  وه بكاتهمدا ت�ك رده ڵ ڕۆحی سه گه ده. �ت�كدا ب ری خه ماوه جه
، یان  وه ته نه  كه  ماوه نه  یت و بالۆرانه و به ئیدی باوی ئه.. ج� بكات م ج�به رده سه

ی  و بیانووه ب�ت و به  وه كانه تییه �یه كۆمه  رووی چینه سه  یی له وه ته ی نه وه بزووتنه
  موو چین و تو�ژه ر ھه سه به  تر�كه ت چه ییه وه ته یی و نه وه ته ی نه وه بزووتنه  كه

�كی  خه  ش وا له مه ، به یه وه ته كانی نه موو ڕۆله ری ھه و نو�نه  وه كانه تییه �یه كۆمه
م  و به  یه وه تییه ینایهچی  رووی ك�شه سه  یی له وه ته نهی  وه بزووتنه  نن كه یه بگه
ر  ھه  یی له وه ته ی نه وه تنهن و بزوو ر بده ماوه ی سۆزی جه ، ختووكه ڕۆمانسیانه  وته

وی  چ�ه رن و تووشی كه الڕ�یدا به  و به  وه نه تاڵ بكه به، وتوخوازی ناورۆك�كی پ�شكه
  .ن بكه

  ر به رانبه تی به تایبه  ند�ك جار و به یی، ھه وه ته ی نه وه ر بزووتنه گه خۆ ئه  
نیشتمانی، نابی قبووڵ كی  یه ره به  جۆره  وتن، بكاته دووژمنانی نیشتمان و پ�شكه

  ڕۆكه ن�وه  وداری بكر�ت و له هج�  وه رسته په �كانی كۆنه ن خه الیه  بكر�ت له
  ...  وه تاڵ بكر�ته ی به كه تییه چینایه  ۆڕشگ��ی و ك�شماك�شهش
كوردستانی   تی له تایبه به،   م�ۆكه ئه،یی كورد  وه ته ی نه وه رحاڵ، بزووتنه ھه  به  

و   ر ڕاڤه ، ھه ته ی رزگاری نیشتمانی و بونیاتنانی دیموكراتییه وه تنهباشووردا، بزوو
كی دیدا بۆ  یه له و فۆرمه  ر چوارچ�وه ھه  و له  وه ر ناو�كه ھه  كی دی به یه شرۆڤه

،  یه كه وه كی بزووتنه ره سه  ره ی ھه كه كۆ�ه  لكی كه ری خه ماوه جه  یه وه بكر�ت، له
بی  زه غه  ی له ته �ت و حكومه سه و ده حا�ی ئه  یال به واوه.. ست بدات و ده  له

  ...!ر ناترس�ت ماوه جه
"٧"  

،  و ڕزگارییه  وه كگرتنه باتی یه یی كورد خه وه ته باتی نه ، خه كو پ�شتر وتوومانه وه  
  ب� پرسی خۆی و به  ق و به ناھه  به  كه  كه یه وه ته ی نه وه كگرتنه باتی یه خه

سنوورانی   دراوه  وه و�ی ئه ك ھه یه موو ش�وه ھه  و به  كراوهش خورتی دابه
.. ستكاری بكر�ت ده  حا�ه گۆڕ و پیرۆز و مه واقیعی نه  ستكردی ل� بكر�ت به ده
موو شت�ك قابیلی  و ھه  ھیچ شت�ك پیرۆز نییه  �یت كه مان پ�ده وه �م واقیع ئه به

  ره گه كۆسپ و ته  بنه ده  ی كه و شتانه ت ئه تایبه  ، به ستكارییه گۆڕین و ده
ی  له سه كدا، مه یه وه ته ندنی نه سه  ره كردن و په شه شونما و گه م نه رده به له
ر كورد�كدا  ستی ھه ست  و نه ھه  و له  وایه كی ڕه یه له سه ی كورد مه وه كگرتنه یه

م�� و  خه ند�كی دی ده ھه  سته م ھه تا ئه  ته حمه مان زه ر ھ�نده و ھه  یه ھه
ستی  م ھه ئه  بۆیه.. ین كه ی ده كرداردا پراكتیزه  یگۆڕین بۆ واقیع، له ده
ی  ب� ڕیشاژۆ بكر�ت و باچڤه و ده  جگار گرینگه ر�كی یه فاكته  رییه روه په وه ته نه

  سته م ھه و�ی سستكردنی ئه كو دووژمنانی كورد ھه واقیع بكر�ت، ل� مخابن وه



 

 

 كارمان  ندانه زوو مه ئاره  و بگره  كردووه جدی كارمان بۆ نه  ن، خۆشمان زۆر به ده ده
  . وژمنی خۆ كردووهج� كردنی ویستی گ�وی د بۆ ج�به

كانی  موو كایه ر ھه سه ی به وره ، گۆڕانی زۆر گه می گ�ۆبا�یزه رده رحاڵ سه ھه  به  
  ورانه گه  ڕانهم گۆ ری ئه باندۆر و كاریگه  واریش له و واقیعی كورده  ژیاندا ھ�ناوه

ڵ  گه واو ده ته  كه  وه باتی خۆی بدۆز�ته ب� میكانیزم�ك بۆ خه وكورد ده..  ر نییه ده به
  و له  وه بكاته  و خۆی تازه  وه كاندا ت�كبكاته تییه و�ه تی و ن�وده ر�مایه ھه  تازه  واقیعه

  لم�ن� كه بیسه  وه كرده  كاندا، به تییه و�ه ن�وده  ی یاسا و ڕ�سا و ڕ�كاره چوارچ�وه
ر  گه ، ئه وه وانه پ�چه  ك به نه  یه م ڕۆژگاره وتی ئه قازانجی ڕه  ی كورد به وه كگرتنه یه
ڕووی   تدا ب�ت و ڕوو به سئولییه ئاستی مه  توان� له تی بدر�ت� ده رفه ده

وی  وت و ڕ��ه ر�نی ڕه سبار�كی ئه و ده  وه بب�ته  یندهكانی ئ�ستا و ئا رییهدژوا
مھ�نانی م�ژووی  رھه به  شداری جدی و كارا له تی دنیا ب�ت و به رستانییهشا
ی میكانیزمی گونجا و و  وه ب� دۆزینه  به  مه ئه  دیاره..  ردا بكات  شه ی به تیره

تی،  كیه كخستن و یه و یه  وه كگرتنه ی یه پ�ۆسه  ته �به دی، ھه  ته پراكتیكی نایه
ی  گو�ره  م�كی دی و به رده بۆ سه  وه م�كه رده سه  و له یه ش�وازی جۆرا و جۆری ھه

ند�ك و�ت و  كۆندا ھه  له  گۆڕ�ت، بۆ نموونه تی و خودی ده رج�ن بابه لومه ھه
ی یعی واق گو�ره  و به  ست ھ�ناوه ده ك�تی خۆی به یه  وه ڕ�گای ھ�زه  ت، له و�ه ده

شۆڕشی  ڕ�گای  تی دی له و�ه ند�ك ده ر، ھه سه  ته ڕۆژ بۆی چووه
  تی دی له و�ه ند�ك ده ، ھه ست ھ�ناوه ده  ك�تی خۆی به یه  وه رییه رانسه سه
ڕ�ن  تی و شه و�ه نگین ن�وده كو جه تی وه تی تایبه و�ه رج�كی ن�وده لومه ھه

ك�تی  تی یه و توانیویه  وه ته تی قۆستووه رفه ن و گۆڕانئام�زدا ده یی در�ژخایه ناوچه
  له  ، جاری وایه ك ڕ�گا نییه ك�تی یه ڕ�گای یه  واته كه.. ھتد ...ست ب�ن�ت ده خۆی به

  له  یه دی، جاری وا ھه  د�ته  وه شه باتی ھاوبه و خه وه ڕ�گای ویست و بزووتنه
تی،  و�ه وش و دۆخی ن�وده كان و ت�كچوونی با�نسی ڕه وره گه  ی گۆڕانكارییه میانه

  رج نییه �م مه ست د�ت، به ده  به  وه وره تی گه ر�مایه یی و ھه یان گۆڕانكاری ناوچه
ست  م�ۆش ده ، بۆ ئه وتوو بووه ركه رجی دو�ن�دا سه لومه ھه  ی له زموونه و ئه ئه

  ی له �ه تی خۆی مامه میكانیزمی تایبه  وش�ك به رج و ڕه لومه ر ھه ھه  بدات، چونكه
  ته بری ھ�ز ھاتووه زه  دا بهڕۆژگار�ك  ی له ك�تییه و یه ئه  كر�ت، بۆ نموونه كدا ده ته

  ندییه یوه م په ھه  دی، چونكه  ته مان میكانیزم نایه ھه  ڕۆژگار�كی دواتردا به  دی، له
  .تی و�ه �نسی ن�وده م به گۆڕ�ن و ھه كان ده تییه و�ه ن�وده

  ك بوب�ت له ك�تی یان ڕ�گایه ك بووب�ت بۆ یه كۆنا، ھ�ز ھۆیه  ر له گه ر حاڵ ئه ھه  به  
وا ب�گومان زۆر  ئه. ب�ت حاڵ نه ر مه گه ئه  نگه وا بۆ ئ�ستا ڕه ك�تی، ئه ڕ�گاكانی یه

ی  خانه  چ�ته و زیاتر ده  وه ڕی ناچاریدا بیری ل� بكر�ته وپه ر له گه و مه  ته حمه زه
  . وه كارییهکڕیس

  له  یه ، جاری وا ھه یه كی ھه ڕ�گایه  ك�تی پتر له كو وتمان یه ر حاڵ وه ھه  به  
ت و  فیدرا�یه  له  یه جاری وا ھه  وه بین�ته واودا خۆی ده ندی ته كی ناوه ك�تییه یه

قۆناغ�كی دیاریكراودا   ی له و ڕ�گایه ئه  رج نییه ب�ت، مه ده  سته رجه تدا به كۆنفدرالییه
ك � كه  به  ل�كی دیكه م و گه رده ،بۆ قۆناغ و سه �ك بووه كه  ل�كی دیاریكراو به وبۆ گه

مترین ویستی خۆی  ب� كه  تدا به و�ه ر چوار ده سه تی كورد به گبه ب�ت، بۆ نه
  كو پ�ویست سوود له وه  ، كه  یه مینه دا كه كه ته و�ه ر چوار ده ھه  ، له ش كراوه دابه

تی  ھیچیان بۆ خۆشیان بۆ میلله  ته و�ه م چوار ده ئهک� ش نابین�، ت دیموكراتییه
  به  ، چجای كورد، كه كردووه م نه راھه تیان فه ییهستیش دیموكرات رده سه

  ی له �ه مامه  نهنیاس�كی شۆڤی فه نه  زانن و به ی ده زبووره الی مه ی مه كه سینگه
موو  ھه  ن و له ك�شی بكه ڕیشه  وه كه موو ڕوویه ھه  وێ له یانه ن و ده كه كدا ده ته



 

 

ستدا  رده ی سه وه ته نه  ، له وه نییهلتووری و شارستا ژادی و ئیتنی و كه كی نه ڕوویه
ن و  ی ژیان بكه سه زموونی خۆ موماره ئه  ن به كورد ناده  به  ڕ�گه  واته..  وه بیتو�ننه

ت و م�ژووی  مھ�نانی شارستانییه رھه به  شداری له كی ئاسایی به یه ش�وه  به
  وه تییه رجی بابه لومه ھه ڕووی  له  ته و�ه م چوار ده ئه  دیاره..! ن ردا بكه شه ی به تیره

و  شه شونما و گه لتووری و نه ڕووی كه  ، له وه می حوكم�انییه ڕووی سیسته  له، 
واو  ، ته وه ڕووی سایكۆلۆژی و سۆسیۆلوژییه  ، له وه ی ئابووری و شارستانییه شه نه

  وه ته هنگی داو واریدا ڕه كانی ژیانی كورده موو كایه ھه  ش له مه ل�كدی جیاوازن و ئه
م و قورس  سته یی كوردی ئه وه ته ی نه وه رك و باری بزووتنه ی دی ئه و ھ�نده
  كی كوردستاندا، له یه ر پارچه ھه  یی كورد له وه ته ی نه وه بزووتنه  بۆیه.  كردووه
  به  ته م حا�ه جا ئه.. ر ناب�ت ده تی خۆی به رجی بابه لومه ری و باندۆری ھه كاریگه

  یی كورد نادات، بۆیه وه ته ی نه وه بزووتنه  ندی به كی ناوه ك�تییه ی یه ئاسانی ڕ�گه
  كی كوردستاندا، به یه ر پارچه ھه  یی كورد له وه ته ی نه وه ب�ت بزووتنه ده
یی  وه ته كی نیشتمانی نه یه وه كانی خۆی، بزووتنه ندییه تمه چاوكردنی تایبه ڕه

  له مامه  یی ستراتیژی دیموكراتیانه وه ته نه س�كی فه نه  ب�ت و به  دیموكراتیانه
ودا، میكانیزمی  كی سایكۆلۆژی پته ندییه یوه ی په چوارچ�وه  ن و له كدا بكه ڵ یه گه له
كدی  یه  زیان به  كه  وه ك بدۆز�ته یه ر پارچه یی ھه وه ته باتی نه بار و گونجاو بۆ خه له
كات و  نه  كه ییه وه ته نه  سایكۆلۆژییه  یهندی یوه په  ر�نی له نن و كاری نه یه گه نه
وی  ر ڕووی زه تی سهو�� ی ب� ده وه ته ترین نه وره ی گه وه كگرتنه بۆ یه  مینه زه

  شداری له و�ت و به تی دنیا بكه ڵ كاروانی شارستانییه گه  تا به، خۆش بكات
و مرۆڤانی تر  ان�كی باشتری ژی ئاڕاسته  تدا به ریه شه مھ�نانی م�ژووی به رھه به

تی ڕۆشنبیری،  زاره ، وه نگینه ڕه  لكه كت�بی په  بۆ زانیاری زیاتر ب�وانه (بكات،
 ٣٢٨ -٣٢٥ول�ر ل  ھه ٢٠٠٤ر، چاپی  تی گشتیی ڕۆشنبیریی و ھونه رایه به ڕ�وه به

  جگار زۆر پارچه در�ژایی سا�ن�كی یه  ت�ك به میلله  ته �به ھه) ریم عارف كه مه حه
  وه ن ب�گانه الیه له  حمانه ڕباندب�، ب� ڕه شبوونی جه دابه یی و پارچه

 قووتی  رمه كی نه اروویهزیل كراب�ت،پ لیل و ڕه ركوتكراب� و زه ، سه وه وس�نراب�ته چه
نھا  ته  بكات كه  وه ست به روونی خۆیدا ھه ناخ و ده  له  ماعكاران بووب�ت، ئاساییه ته
م  ئه  خۆی بكات،، دیاره  رگری له ڤانی و به ڕه توان� به كبوون ده و یه  وه كگرتنه یه  به
ب�ت كاری بۆ بكر�ت، ر�ك بخر�ت و میكانیزم�كی  ده  ستیاره ھه  سیاسیه  له سه مه

  وه ڕ�گایه  له  ب�ت كه كی ھه یه و چوارچ�وه  وه ی بۆ بدۆزر�ته پراكتیكی واقیعیانه
ڕ�كخراوی سیاسی   كات، كهی خۆی ب قینه بوونی پراكتیكی و ڕاسته  وزارشت لهگ

ب� گوزارشتی   حزب ده  واته.. دا یه و ئاراسته بۆ كاركردن به  وزاره و حزب ئه
  وه هی ڕ�گه  له  وه ته نه  كی سیاسی ب�ت كه یه ، فۆرمۆله وه ته نه  پراكتیكی ب�ت له

  دا سووكه جا ل�ره.. بكات  سته رجه ی خۆی به ینهق كی و ڕاسته بوونی كرداره
  به. زانم پ�ویست ده  حزبی و حزب�نی به  ر حزب و فره سه  ك له یه سته وه� ھه

م  یی ئه ره وه كی و ته ره تی سه بابه  كوردستانی باشووردا، كه  تی له تایبه
  له  وه حزبیشه  فره  به  وه كانییه موو جۆره ھه  یی به ، ب�گومان فره یه نووسینه

گ�كی  ڕه  ت كه ، دیموكراتییه ته می دیموكراتییه تهنجامی سیس ره و به  تدا زاده ڕه بنه
�كیدا ب�وی  ر خه سه بكر�ت و به  ھاورده  پاره  به  ك نییه كا�یه  تدایه نییه ده مه  له

ی ژیان  نیانه ده ت ش�واز�كی مه واو، دیموكراتییه دیموكرات و ته  و ببیت به  وه یته بكه
  له  و�تهكانی   موو چین و تو�ژه ی ھهشداری كردن ، به بردنی و�ته ڕ�وه و به

ت  تاریخیه  رگیز له و ھه  تدایه شارستانییه  ی له گوڕیشه ڕه بردنی و�ت، ڕ�وه به
  ك�كه یی بۆ كورد یه وه ته خۆیی نیشتمانی و نه ربه سه  ته �به ھه.. و ناب�ت ر نییه ده به
  و له  یه موو كورد�كدا ھه ھزر و بیری ھه  له  ی كه قانه زه  ره ھه  و گیروگرفته له



 

 

ل�ك بواری ژیانی ئیفلیج كردووین ،  كو چۆن گه ، وه وه ته نگی داوه ت�ك�ای ژیانماندا ڕه
.. بردنیش ڕ�وه ی خۆ به سه كانی موماره ر ش�وازه سه  ته ش كاری كردووه و ئاوایه به

وشی  ڕهوت و  ڕه  له  بردنی ژیان و و�ته ڕ�وه ت ش�وازی به وتمان دیموكراتییه
و   كی شارستانییه یه حزبی بۆ خۆی دیارده  ر ناب�ت، فره ده م�ژوویی خۆی به

ی كوردستانی  ی الی ئ�مه حزبییه  م فره �م ئه ، به ته نجامی دیموكراتیه ره به
واقیعی كوردستان ! ؟ ت�كی خۆڕسكی م�ژوو كرده نجامی دیموكراتییه ره باشوور، به

ی  كه م تۆزوبایه ده ستكردن و به واو ده ی ئیستا ته انهم حزب ند�ك له ��ت ھه پ�مان ده
و یان   پشته  یان له ستی ب�گانه ھاتوون و یان ده  وه مه ی بیسته ده ئاخروئۆخری سه

ردوو  ھه  یی دروست بوون، دووكانن و له نووكه ست و ئامانج�كی ھه به بۆ مه
  گیراون و، به  قف�نهر سه  ی كوردستانی باشووردا، به كه سیاسییه  رییه یسه قه

پۆش  رده په  كه رییه یسه ردوو قه نانی ھه تی خاوه ی بازاڕی خۆیان، دیكتاتۆرییه گو�ره
قۆناغی   تی خۆیان له رعیه تی م�ژوویی نین و شه روره ی زه زاده  واته. ن كه ده

ان و �د رھه مانی ھۆی سه ر چوون و نه سه ڵ به گه له  ، بۆیه گرتووه رنه وه  وه خۆیانه
تی  واقیعی حزبایه.. وام بن و نام�نن رده وانیش ناتوانن به یدابوونیاندا ئه په

ی  ناو حزبانه  و به ی حزب وئه زۆربه  ��ت، كه مان پ� ده وه كوردستانی باشوور ئه
ر  ی فاكته رھاویشته و پتر ده  یه وه پشته  ن پ�داویستی م�ژووییان له گمه ده  به. ن ھه

كبوونی  وشی یه وت و ڕه ڕه  ی زیان به نده وه ڕن، ئه و ڕیزپه  و ھۆكاری ئاوارته
نن، زۆر جار  یه قازانجی پ� ناگه  نده وه نن، ئه یه گه یی كورد ده وه ته نه -نیشتمانی

.. و�ت ربكه كی به یه رماوه وێ تا به كه دووی ش�ر ده  بینن كه ده  متیاره و كه وری ئه ده
بوون،  دایك نه كی ئاسایی و خۆڕسك له یه ش�وه  به  هلم�ن�ت ك سه ده  وه ش ئه مه ئه

كانیان  سیاسییه  مكه ی چه وه كی داڕشتنه یه ی ھیچ پ�ۆسه ده ت ده ند دیقه چه
..   كان نییه سیاسییه  مكه تی و جیاوازیان  بۆ چه كی تایبه یه وه ، ھیچ خو�ندنه نییه

  یه �گه ش به مه ئه.  وه نه كه كس ده نگی خۆیان عه ز ده یره نگی غه وتن و ده شكه ئه
  تییه بابه  ی باره كی ئاوارته یه رھاویشته ده  وه كه الیه  له  حزبییه  م فره ئه  كه
  له  ت، كه ن و خۆڕسكی دیموكراتییه سه نجام�كی ڕه ره ك به ، نه ی��ك نیه وته ڕه

بۆ   وه ڕ�ته گه ده  وه كی تره الیه  و ھیچی تر، له  ته نیا ڕوا�ه كوردستانی باشووردا ته
كو چین�كی شۆڕشگ��ی  وری بۆرژوای نیشتمانی وه الوازی و ناكامی ده

.. یی وه ته ئاوات و ئامانجی ئابووری و نه  كو چین�كی فره می خۆی،  وه رده سه
واماندنی  رده ستی به به مه  به  تی، كه ر�مایه كی و ھه ره گوشاری ده  له  جگه  مه ئه
كردنی   نده ڕاگه ستی په به مه  ر كوردستاندا و به هس �تی خۆی به سه ده

ی  ناو حزبانه و ڕ�كخراو و به  واره قه  و جۆره ئه  یی كورد ھاتووه وه ته ی نه وه بزووتنه
  ریكی دز، بۆیه ن ما�ی شه خاوه  و ل�ی كردووین به  وه ته ل� قووت كردوینه

ن  سه ییدا ڕ�كخراو و حزبی ڕه وه هت ی نه وه ی بزووتنه ی پ�ۆسه چوارچ�وه  له  پ�ویسته
  . وه جیاكردنه  ب�ته  ستكردانه ده  ڕ�كخرا و و حزبه  و جۆره له
ت و  روه ی سه وه وای دۆزینهد،  ندێ حزبی دیكه ، ھه وه شه كهكی دی الیه له  

ردا  سه ستیان به ده  وه كرده  به  كوردستانی باشووردا، كه  سامانی سرووشتی له
ر  ھه  وه كرده  ن، به بۆ خۆ قۆرخ بكه  ت و سامانه روه و سه ی ئه وه هو بۆ ئ  گرتووه

ت و  روه و سه ن ئه نایه  ته �به ن، ھه كه فز ده یی ڕه وه ته ك�تی نه كی یه یه فۆڕمۆ�ه
  �كان�ك خ�ری ل� بدین� و بب�ت به رب�نن و خه به كوردستانیشدا وه  له  سامانه

تدا  ژ�رخانانی تایبه  �كو له به!! یی وه ته ژ�رخانی نه زراندنی ی دامه بناغه  رد�ك له به
ن�ن،  رانی داده نده كانی ھه بانكه  له  وه ناوی جۆراوجۆره  یان به. ن ده شاری ده حه
زافی  ر قه دام حوس�ن مامه كانی سه دزیارییه  ردی سامانه مان ده ھه  به  كه



 

 

ی  ڕ�گه  كۆسپ له  به  بووه  حزبییه  نهند بوو مه و�ه م ده ی ئه وه له  جگه  مه چ�ت، ئه ده
  .ییدا وه ته ی نه وه كگرتنه یه

"٨"  
وش و  وت و ڕه ی ڕه وه و خاوكردنه  وه ڕوو بوونه  ند�ك جار بۆ ڕوو به ھه  ته �به ھه  

می  رده سه  كر�ت كه ده  وه یی كورد، باسی ئه وه ته ی نه وه وی بزووتنه ڕ��ه
�بژاردن  ھه  نجا�ه جه  مه رده م سه و ئه  ر چووه هس یی به وه ته ی نه وه بزووتنه

تی چینی كر�كار و  تایبه  تی، به ندی چینایه یوه په: كو ی وه خیاراتی دیكهو
تی ئاینی  ندی برایه یوه په  ندی ئاینی واته یوه تی، یان په یمان�تی چینایه ھاوپه

  ییه وه ته ی نه وه تنهنی بزووسا سته ی ده م زاده كه یهی  پله  به  مه ئه  خواز�ت، كه ده
ر  ھه  م، چونكه رده كانی سه ركییه سه  ی پرسیاره وه �مدانه وه  ر به رانبه به
می خۆی  رده كانی سه كییه ره سه  �می پرسیاره ك یان ھزر و بیر�ك وه یه وه تنهبزو

  ت كهكا ك دروست ده و بۆشاییه�ك وام بیت، به رده ر ناتوان� به ك ھه ب�ت، نه پ� نه
  ، كه وه نه ن پ�ی بكه ده وڵ ده ن و ھه ده �ده رھه سه   و ھزر و بیری دیكه  وه وتنهبز
ڕی ناوخۆشی  ند�جار شه دی و ھه  ته ب� ملمالن� و ك�شماك�ش نایه  ش به مه ئه
  له  وارییه ی كورده �گه وشی كۆمه راوردكردنی ڕه ی به ھا زاده روه ھه..  وه و�ته كه دهل�

  ، له وه ڕووی ش�وه  ڕووی كرۆك و چ له  ی زۆر جیاواز، چ له �ن دیكه �گه ڵ كۆمه گه
  چاوكردنی جیاوازییه ب� ڕه  به  راوردكردنه م به ئه  كه..  واری ی كورده �گه كۆمه
  و له  و ناواقیعییه  راوردكردن�كی ب�ھوده كان، به تییه تی و چینایه �یه كۆمه

  ته �به ، ھه وه خاته واریمان دوورده كانی كورده جۆره  هم ھه  نه ی وردی الیه وه خو�ندنه
قۆناغ�كی   ، له ت�كی پ� ڕزگار بووه قۆناغ�كدا میلله  ی له و میكانیزمه ئه  رج نییه مه

ش�ت سوودی ل�  ست بدات، ده ده  مان ش�وه ھه  ت�كی دی به دیدا بۆ میلله
  ... كر�تب  توربهدا  م رجی تازه لومه ڵ ھه گه ده ربگیر�ت و وه
ندی  یوه ھ�ز ب�ت، ناكر�ت ج�گای په ندیش به ندی ئاینی، چه یوه په  ت به باره سه   
  ، چونكه  وه تی بس��ته واوه ته  به  كه ییه وه ته نه  ندییه یوه و په وه یی بگر�ته وه ته نه
ی م رده سه  تی له تایبه  ، به یه �گه مای چ�بوونی كۆمه یی بنه وه ته ندی نه یوه په

كی  ندییه یوه دا  زیاتر په مه رده م ڕۆژگار و سه ندی ئاینی له یوه په  دا، بۆیه تازه
تر  وی و سۆزداری ھ�وه عنه كی مه یه وه نزیكبوونه  سنووری جۆره  و له  وییه عنه مه

  ك�شه  رگیز ناتوان� به ھه ،ت فیه له تی سه ق�ییه س و ئه فه نه  ناڕوات و به
،  وه بداته  م ڕۆژگاره كانی ئه كییه ره سه  �می پرسیاره گات و وهكاندا ڕاب رخه ھاوچه
ی خۆی بپار�ز�ت و  وتنخوازانه ی كرۆكی پ�شكه وه یی بۆ ئه وه ته ندی نه یوه جا په

ب�ت  ر ب�ت، ده ماوه ستی جه كی ده وچه  وه بكاته  مدا تازه رده ڵ سه گه خۆی ده
ری  ماوه ڵ جه گه ی خۆی بپار�ز�ت وده كه هوتنخواز پ�شكه  تییه �یه كۆمه  ڕۆكه ن�وه
ندی  یوه په  ته �به ك ب�ت، ھه یه وه وسانه چه  موو جۆره دا ب�ت و دژی ھه وساوه چه

ك�شماك�ش و ملمالن�ی   �ی لهھیچ جۆرێ نكو  یی ناب� به وه ته ی نه وه بزووتنه
  ، بۆیه یه كدا ھه یه ه�گ ر كۆمه ھه  م و زۆر له كه  ت�كه قیقه حه  مه تی بكات، ئه چینایه

، نكو�ی ل�بكر�ت یان  وه وه ته دی با�ی نهن وه رژه ت و بیانووی به نجه ھه  ناكر�ت به
ندی  یوه یمانی و په ھاوپه  یی كورد پ�ویسته وه ته ی نه وه تنهرامۆش بكر�ت، بزو فه

  ت، واتهب� ری خۆی و دنیادا ھه روبه كانی ده وتنخوازه پ�شكه  ڵ ھ�زه گه ستراتیژی ده
  تینه كی به یه كی ڕزگاری نیشتمانی، بناغه یه وه كو بزوتنه یی، وه وه ته ی نه وه بزوتنه

  تی مۆد�رن، له و�ه تی و ن�وده ر�مایه ند�ن ھه یوه و په  ی تازه �گه بۆ بونیاتنانی كۆمه
ی ی وه ته ندی نه یوه په.. ش ندی ھاوبه وه رژه تی و به یمانییه مای ھاوپه ر بنه سه

س�ك یان  زووی كه ئاره  به  قووڵ تره  وه ی له گوڕیشه و ڕه  كی خۆڕسكه ندییه یوه په
،  ل�كه كانی گه یاتییه حه  ندییه یوه ری په وھه و�ن و جه س�ك بگۆڕ�ت، ھه ند كه چه



 

 

تی و  �كوو خودی خۆیه ، به نییه  كی دیكه ندییه یوه په  رناتیڤی ھیچ جۆره �ته ئه  بۆیه
ودا  ی ئه چوارچ�وه  ، له كانی دیكه وییه عنه تی و مه �یه ئابووری و كۆمه  ندییه یوه په
كدا  یه �گه رج و كۆمه لومه ھه  یی له وه ته ی نه وه بزوتنه  بن، واته ده  سته رجه به
ئازادی   واته، ت  تی تیا ب�ت، دیموكراتییه داله عه  كات كه ده  شه م�� و  گه خه ده
دا،  وه ره ردوو ئاستی ناوخۆ و ده ھه  ڕی ت�دا زاڵ ب�ت، له باوهرب�ین و ڕ�كخستن و  ده
ی ڕووت و  قسه  ر به یی ھه وه ته ك�تی نه یه. ب�ت نگی ھه ندی ھاوسه یوه په

زۆری ھاوو�تیانی كوردستان،   ره ی ھه زۆربه  دی، ڕاسته  ته دروشمی توباوی نایه
رگری و  بتوانن به  زانن كه ی ده كه و چه بینن و به ده  وه ییه وه ته ك�تی نه یه  ون به خه

كان  بتوان� توانا و وزه  زانن كه ی ده یه و فرمۆله ن و به خۆ بكه  داكۆكی پ� له
كان ب�ت،  شه ی به وه كگرتنه نیا یه ته  تر ب�وات كه ھ�وه  و سنووره ، له وه ق�ن�ته بته
�م  ، به یه خی خۆی ھه كبوون گرینگی و بایه و یه  وه كگرتنه دروشمی یه  ته �به ھه
ژیانی   له  جاران قورستر ب�ت، چونكه  دا، له نجا�ه ئا�ۆز و جه  م ڕۆژگاره له  نگه ڕه

كی واقیعی ڕوون و دیاری  یه رنامه قا�بی به  دا كاری پ� ناكر�ت، له لی ڕۆژانه مه عه
وتووتر  بۆ قۆناغ�كی پ�شكه  وه بۆ گواستنه  مینه زه  وتۆدا كاری پ� ناكر�ت، كه ئه

�كی و  دانی سۆزی خه بۆ بزواندن و ختووكه  نیا دروشم�كه خۆشبكات، ته
ك�تی و  م دروشمی یه ی ئه وه له  جگه  مه ئه..  ش كوردستانی باشووره نموونه

  ڕاستگۆیی له  ریكه و خه  وه ته ڕووی شكست بووه  زۆر جار ڕوو به  یه وه كگرتنه یه
  به  ڕی پ�ی نام�نیت و پ�ویسته باوه  ریكه ه�ك خ ری خه ماوه دات و جه ست ده ده

�ك  ری خه ماوه بۆ جه، دی   ش ئیمكانی ھاتنه وه كرده  بكر�ت و به  واقیعی پراكتیزه
م�ۆدا و دوای  ی ڕۆژگاری ئه ئا�ۆزه  م واقیعه ی ئه سایه  له  ته �به ھه... لم�نر�ت بسه

كردنی   رخونه ده به  وت و دیزه نه ی وه �تدار و دۆزینه سه ند بوونی حزب�ن ده مه و�ه ده
كوردستانی   یی له وه ته ك�تی نه و یه  وه كگرتنه وت، دروشمی یه داھاتی نه
دار  رمایه كو كۆمپانیای سه �تدار وه سه و حزب�ن ده  وه ته واو كاڵ بووه باشووردا ته

  �ت، چونكهتیان ناو و�ه ن، ھیچیان ده كه �ك و خاكی و�تدا ده ڵ خه گه  له  �ه مامه
ندی  وه رژه قازانج و به  به  كه  كه ره مای یاسایی و ڕ�سایی گه ��ك بنه ت  كۆمه و�ه ده
م كۆمپانیا  ك�ك له ر یه ناب�ت، ھه  �تدارانه سه ندو ده مه و�ه دار و ده پاره  م حزبه ئه

  نیا به نیا و ته وا ته ئه!!. تی بو�ت و�ه یی و ده وه ته ك�تی نه ر یه گه ئه  حزبیانه
بی دوای  ره ی عه تۆچكه و�ه ند�ك ده ك چۆن ھه وه!! و�ت یه تی خۆی ده رایه ڕابه
كی  یه ر ش�وه ھه  وه كرده  ، به وه وت و سامانی سرووشتیان ت�دا دۆزرایه ی نه وه ئه
ر خ�ر و ب�ری و�تدا بگرن و  سه ست به نیا ده ته ن، تا به كه فز ده بی ڕه ره ك�تی عه یه

كوردستانی   له.  نداوه وتی كه ن نه ش و�تانی خاوه ۆیان ب�ت، نموونهر بۆ خ ھه
یی  وه ته ك�تی نه یه  ت به باره ور سه مان ده ھه   م كۆمپانیا حزبییانه باشووریشدا ئه

نی خۆیان دوای  مه در�ژایی ته  ڕ نین و به نی بیروباوه خاوه  مانه ئه! گ��ن كورد ده
می  خه  له  یه م ڕاده به  ، بۆیه وه ته ستاونه ھه  پاره  ك بهتا�� تاڵ و جاشبه ر ئاشبه ھه
�كانی زۆر  ور�ك باران نابار�ت و خه موو ھه ھه  ی له وه دان، غاف�ن له وه كۆكردنه  پاره
ری ئ�ستاش  ماوه وت، جه كه دان و فریایان نه دادی نه  ندتر پاره مه و�ه مان ده له

ڵ  گه له  �ه كۆمپانیان مامه  مانه ، ئه نییه ی جاران كه كراوه چاونه  ره ماوه جه
، دۆست  یه وه رووی زۆر ئیحتوباره سه  ندی له وه رژه ن، به كه ندی خۆیاندا ده وه رژه به

كات،  ڵ قازانجدا ده گه له  �ه ناس�ت و مامه نیا قازانج ده و دووژمن ناناس�ت، ته
م  ندی ئه وه رژه قازانج و به  نییه ھیچ دوور  ندی و قازانج سنوور ناناسن، بۆیه وه رژه به

ی باشووری  زموونه م ئه ئه  دا بیت كه وه له  دارانه رمایه كۆمپانیا سه   حزبه
ی كوردستانی  كی بچووككراوه یه نموونه  وه كه موو ڕوویه ھه  له  كه - كوردستان 

ردستانی م�ۆی كو وام ب�ت، واقیعی ئه رده به  م ئیفلیجی و ناكامییه به -   یه وره گه



 

 

  یی، له وه ته ك�تی نه ی یه له سه مه  ��ت كه مان پ� ده وه باشوور ئه
تا   وایه رمان�ه زیاتر دروشمی تو�ژی فه  ، چونكه جگار قورسدایه كی یه یه وه تاقیكردنه

  ر ب�ت، دروشم�كه ماوه كانی جه سیاسییه  �ك و ھ�زه ری خه ماوه دروشمی جه
ناكر�ت، زیاتر درووشمی   سه موماره  وه كرده  دا و به ژیانی ڕۆژانه  تی و له ڕوا�ه
  وه ، تا دروشمی ل�ك نزیكبوونه و ئیحراج كردنه  ده نگكردن و موزایه رقا�كردن و به سه

ئیدی  ،ڕای ژیان�كی باشتردا  �ك ب�ت له ری خه ماوه یمانی جه و ھاوكاری و ھاوپه
و   وه ته تال كراوه ی خۆی به كه شۆڕشگ��ییه  ڕۆكه ن�وه  له  كه دروشمه  مجۆره  به
رگری پ�  به  كه  وه ره ماوه ست جه ده  ك�ك ب�ت به جیاتی چه  ، له وه ته واو كاڵ بووه ته
واقیعی .. ركوتكردن ، بۆ سه وه �تدارانه سه ست ده ده  به  ك�كه خۆی بكات، چه  له

  م�ۆ به بوو ئه�گرت ك�تییان ھه ی دو�ن� دروشمی یه وانه ��ت ئه كورستان پ�مان ده
نیا بۆ  ته  و دروشمه ز ئه یین و تومه وه ته ی نه وه كگرتنه ك�تی و یه دژی یه  وه كرده

م  له  كه یه ده سه  كه چاره  كه  یه وه ش ئه �گه �ت و به سه ده  نه بگه  كه  بووه  وه ئه
انی �ت� سه �ت وده سه لتووری ده ی كار بۆ ڕیشاژۆكردنی كه نده وه دا ئه و�ته

  .ن ت�انی ناكه و�ه ن كار بۆ ده كه ده
"٩"  

  وه مه الی كه دی، به  ته و و ڕۆژ�كدا نایه شه  یی له وه ته نه یك�تی یه  ته �به ھه  
شی  و ویست�كی ھاوبه  وه و�ت كۆی بكاته كی سیاسی ده یه چوارچ�وه

و  �گرانی ئه ب� ھه ده. خۆی بكات  گوزارشت له  وه یه میانه  و�ت له كبونخوازی ده یه
كاری بۆ بكر�ت،   وه كرده  به  ب�ت و ڕۆژانه واویان پ�ی ھه تی ته ناعه قه  دروشمه
�كی رو سه ته  وه مه الی كه ر، به اوهم ئامانج و دروشم وكاری ت�ك�ای جه  بب�ت به

و�ت،  یی ده وه ته نه یك�تی كانی یه قۆناغه  ر قۆناغ�ك له كتیكی بۆ ھهپرازانستی و 
  وه م قۆناغه له  مینه و زه  وه بكاته  ر قۆناغ�ك خۆی تازه رجی ھه لومه ی ھه رهگوی  تا به

و   ك ش�وه نھا یه یی  ته وه ته ك�تی نه یه  ته �به ھه.. م بكات راھه بۆ قۆناغی دواتر فه
ت  نانه ر�ن جوگرافیایی و سیاسی و ئابووری و ته ��ك فاكته ، كۆمه فۆڕمی نییه

و   ر ش�وه رجی گرینگ بۆ ھه بینن، مه بوونیدا ده  ��ه گه  ور له م�ژووییش ده
ی  گو�ره  وام ب�ت، به رده ندو و به سه ره په  كه  یه وه كبوونخوازی ئه كی یه یه دارشته

بۆ قۆناغی دواتر خۆش   مینه ر قۆناغ�ك زه ، ھه وه بكاته  ر قۆناغ�ك خۆی تازه ھه
  و كاته جا تا ئه. یی وه ته نه یك�تی بۆ یه  وه نجامدا بچنه ئه  موو ڕ�گاكان له و ھه.. بكات

  ت�ك گوزارشت له رووره كو زه یی وه وه ته ك�تی نه وازی یه ی بانگه وه و بۆ ئه
ب�ت كار بۆ  ر بكات، ده ماوه كانی جه ییه یی و ئاینده نووكه ھه  پ�داویستییه

وتنی تیدا ب�ت،  ت و پ�شكه داله عه  كه، بكر�ت  كی تازه یه �گه زراندنی كۆمه دامه
ستی  ر ده سه  نیا له ته  یی، كه وه ته ك�تی نه دی یه  بۆ ھاتنه  رجه مه  مه ئه  چونكه

م  ی ئه ئاراسته  ر به ماوه ی جه وه دی، جا بۆ ئه  تك�ش د�ته حمه ری زه ماوه جه
س  دانی سۆزیان به نیا ھاندان و ختووكه بكر�ت، ته  دا جۆش بدر�ت و ئاماده ئامانجه

  وه كرده  و به  وه ر بكر�ت، ھوشیار بكر�نه به سته ندییان ده وه رژه ب�ت به �كو ده ، به هنیی
  .ن بكه  باته م خه شداری ئه به

ی ب�ت، و عنه نیا ئامانج�كی مه ته  كه چ�ت رده ده  وه یی له وه ته ك�تی نه نگ� یه ھه
ن  ند�ك الیه ژموونی ھه كۆنترۆڵ و ھه  ر و له ھ�زیكی مادی جوو��نه  ب�ت به �كو ده به

ری  یی و نو�نه وه ته نه  نیا خۆیان به ته  چ�ت، كه رده و ھیزی سیاسیش ده
ت و  داله دابین كردنی عه  ته �به زانن، ھه یی ده وه ته ی نه وه ی بزووتنه قینه ڕاسته
ك�تی  یه  جگار گرنگی له خ�كی یه واریدا، بایه ی كورده �گه كۆمه  ری له دادوه

خش�ت و  به �ك ده ری خه ماوه جه  به  كی تازه و ھ�ز و توانایه  یه ییدا ھه هو ته نه
  ب�ت به ده  كات، چونكه ك�تیی خۆش ده ری دروست بوونی یه گه بۆ ئه  مینه زه



 

 

ر دروشمی ڕووت ب�ت و  ھه  چ�ت كه رده ده  وه و له  باتی ڕۆژانه خه  ش�ك له به
  . تی خۆی ندی تایبه وه رژه ۆ بهب  وه �ته سه ست ده ده  كارت�ك ب�ت به

و  ك�تی، به كبوون و یه بۆ یه  روورییه ت زه داله ری و عه ك چۆن دادوه وه  ته �به ھه  
كردنی   ت و پراكتیزه دیموكراتییه  ، واته روورییه تیش زه دیموكراتییه  ئاوایه

ت و  داله عهوابینینی  ندی�ن دیموكراتی، ڕه یوه و كردنی په ی�ه ت و په دیموكراتییه
كبوون خۆش  ك�تی و یه بۆ یه  مینه ر زه ك ھه �ك نه ری خه ماوه جه  ت به دیموكراتییه

ك�تی  ی یه وه بزووتنه  ر�نی به و ئه  وتنخوازانه ڕۆك�كی پ�شكه �كو ن�وه كات، به ده
  .خش�ت به یی ده وه ته نه
ك�تی  ی یه وه نهڕۆكی بزووت و�ن و ناوه ھه  كاته ت ده دیموكراتییه  م پ�یه به  
ب�ت و  ت ڕیشاژۆ ده دا ھاوو�تییه ی دیموكراتییه سایه  له  یی، چونكه وه ته نه
ندی  یوه ب�ت، و په ن�وان و�ت و ھاو�تیاندا چ� ده  كی مادی و ڕۆحی له ندییه یوه په

ندی شوان و  یوه په. رست ندی بت و بتپه یوه رو�شی، په تی و ده خو�ن و خزمایه
بت   ب�ت و نه تی خۆی ده رداری بتایه ستبه بت ده  نه  پاش، كه  اتهد ل ده م�گه

ر  ك ھه ت نه دیموكراتییه  واته.. حلیلی و ق��كی ته خودانی عه  ب�ت به رست ده په
وامبوون و پاشان  رده ری دروستبوون و به �كو فاكته ، به ك�تییه زامنی یه
ر  سه كان له ندییه یوه موو په ھه دا ی دیموكراتییه سایه  له  تی، چونكه پاراستنیه

ی  بۆ ك�شه  ره سه ش چاره مه ڕۆنان و ئه  ندی د�نه زامه كسانی و ڕه ی یه بناغه
ی  چوارچ�وه  ت بوو به دیموكراتییه  كان، كه بییه زه ئیتنی وئاینی و مه  مینه كه
نی و ئیتنی و ئای  و ك�شه ، ئیدی ئه �گه كانی ن�و كۆمه جۆراوجۆره  ندییه یوه په
  ئا�ۆز�ن، له ن و ده ده �ده رھه ی نادیموكراتیدا سه �گه كۆمه  ی له بیانه زه مه

ت تان و پۆی  ی دیموكراتییه و ئیحتوباره كر�ن، به ر ده سه ی دیموكراتدا چاره �گه كۆمه
.. كات موان زامن ده ڕ، بۆ ھه رب�ین و باوه پ�ك د�ن�ت و ئازادی ده  �گه كۆمه

ندی و  یوه په  ، جۆره یه سه �كو موماره ، به ی ڕووت نییه قسهر  ت ھه دیموكراتییه
تا   وه �گه ی كۆمه كه بچووكترین یه  ب�ت له ، ده كی دیاریكراوه یه �ه و مامه  وه بیركردنه

ڕیشاژۆ    وه وه زموون و كرده ی ئه میانه  له  بكر�ت، چونكه  �ت پیاده سه ی ده لوتكه
  له  ته �به ، ھه �گه ی كۆمه قینه تان وپۆی ڕاسته  هب�ت ب م�� وده خه ب�ت و ده ده
ر  به  و�ته كه شب� ده ر ھه گه یی ئه وه ته ك�تیی نه تدا، یه بوون و غیابی دیموكراتییه نه
كانی  رجه مه  ك�ك له یه  ، چونكه وه وه شاندنه �وه و ھه  وه شانه �وه ترسی ھه مه
كی مۆد�رنی  یه �گه بونیاتنانی كۆمه  له  بریتییه  قینه یی ڕاسته وه ته ك�تی نه یه

  وه نیا كۆكردنه یی، ته وه ته ك�تیی نه ی بونیاتنانی یه وتوخواز، پ�ۆسه پ�شكه
كی  یه �گه ی كۆمه وه �كو بونیاتنانه ، به كان نییه ل�كداب�اوه  شه ی به وه كخستنه ویه

خۆ   م ب�ت، له رده كانی سه وره گه  ھاوشانی گۆڕانكارییه  ، كه دیموكراتی مۆد�رنه
وتۆی  ق�نی ئه میتۆد�كی زانستی ئه  مه ئه  وامدا ب�ت، كه رده ی به وه كردنه تازه
تر  ھ�وه  وه ك�تی له كبوون و یه ور و و�نامان بۆ یه سه كار�ك ته  بكاته  و�ت، كه ده

م  ده  وه كان بدر�نه ل�كداب�اوه  شه به  ی كه وه له  نیا بریتییه ك�تی ته یه  ب�وات كه
م  كانی ئه نھانه په  مان بۆ وزه انهیكی واقیع یه وه خو�ندنه  �كو پ�ویسته ، به وه كتره یه
  ب�ته شف كران، ده كه  نھانانه په  و وزه ئه  ب�ت، كه ھه  یه وه كگرتنه كبوون و یه یه

دا چ�بكات و  �گه خ و ڕۆ�ی كۆمه بونیات و بایه  له  وره ی گۆڕانی گه وه ی ئه مایه
وتن و الوازی و  تی پاشكه ر دژایه ك ھه ی ئاسایی خۆی و نه ر سكه سه  و�ته بكه
و   ردا نموونه شه ی به تی تیره كاروانی شارستانییه  �كو له بكات، به  وه وساندنه چه

ر  سه  بار به  ب� به ش بكات و نه رخ و مۆد�رن پ�شكه مۆد�ل�كی نو�ی ھاوچه
وزار�كی  ئه  ب� به ت ده و�ه نگ� ده ، ھه وه ره شه ی به كاروانی م�ژووی تیره

  . نسیپ�ن تازه ما و پ�ه ر بنه سه  تی له و�ه ند�ن ن�وده یوه ی په وه سیاسی بۆ داڕشتنه



 

 

"١٠"  
  ی پ�داویستییه زاده  كبونخوازی پ�ویسته كی یه یه وه ر بزوتنه ھه  ته �به ھه  

ی  وه رچدانه رپه ڵ ب�ت، به هكانی كۆم تی و ئابووری و سیاسییه �یه كۆمه  قینه ڕاسته
كی  یه و پ�ۆژه  ب� پ�ۆسه ده.. كان ب�ت كییه ره ن�وخۆیی و ده  ترسییه و مه  شه ڕه ھه
و ئیحراج كردن و   ده كردار و موزایه رچه ی په ك زاده نه.. ن ب�ت قالنی در�ژ خایه ئه

ت�كی  هسئولیی ر مه ھه  ب�ت له  وه دار و خۆدزینه ی ڕووت و دروشمی بریقه قسه
  وه ره ی سه ستانه به و مه ر دروشم�ك به ھه.. تی الیه سیاسی یا ئابووری یا كۆمه

ن�،  یه یی ناگه وه ته كبوونخوازی نه ی یه وه بزوتنه  ت به ك خزمه ، نه وه رزبكر�ته به
  ، دیاره وه كاته تا�ی ده ر�نی به ڕۆك�كی ئه ر ناوه ھه  ن� و له یه گه ری پ�ده ره �كو زه به
كانی  ون و ئاواته چالكردنی خه به  زنده  كاته ، ده فتارانه دروشم و ڕه  م جۆره ئه

  خۆ و به  یان به متمانه.. كات �كی و تووشی نائوم�دییان ده ری خه ماوه جه
كی كاری سیاسی،  حه مه  تی كه تایبه  ب�ت و به ق ده له  و دروشمانه �گرانی ئه ھه
كوردستانی   له  یه م دیارده ئه  كه.. ت ییهاز و نك نی ، نه نجامی پ�اكتیكییه ئه

ق�نی  و میتۆد�كی ئه  گیان�كی زانستیانه  به  رجه مه  ، بۆیه ق دیاره باشووردا زۆر زه
ڵ دۆز و  گه ده  ه� ك، مامه وییه ن و سۆز و توند ڕه�چوو ر ھه ھه  دوور له  وه و واقیعییه
ن�وان دروشم و   ك له یع و ھیچ بۆشاییهبكر�ن بۆ واق  كاندا بكر�ت و پاچڤه دروشمه

ون و  دی  ھاتنی خه �ك بۆ وه ری خه ماوه جه  دیاره.. ب�ت ج� كردنیدا چ� نه ج�به
،  وه بین�ته حزباندا خۆی ده  ش له تییه رایه و رابه ، ئه ره ڕابه  كانی پ�ویستی به ئاواته

كبوونخوازی  ك�تی و یه یه  ی وه بزوتنه  و له  كی سیاسییه یه زراوه زگا و دامه حزب ده
،  یه تی خۆی ھه سئولیه ، ڕۆڵ و مه واو سیاسییه كی ته یه له سه مه  ییدا كه وه ته نه
ی خۆی بۆ  وره و ده و ئه  ر حزبه ی ھه واره ی قه گو�ره  به  ته سئوولیه م مه ئه  كه
تا ئ�ستاش   حزب الی ئ�مه..  بۆ حزب�كی دی جیاوازه  وه حزب�كه  له  رخان كردووه ته

�ك  ری خه ماوه ی جه ی زۆرترین ژماره وه بۆ خ�كردنه  ��ك دروشمی سۆز بزو�نه كۆمه
ی  وه ب� ئه كدی، به دانی سۆزیان، بۆ ئیحراج كردنی یه وری خۆ و ختوكه ده  له

  م دروشمه كردنی ئه  تی پ�اكتیزه ب�ت بۆ چۆنیه كی پ�اكتیكی ھه یه رنامه ھیچیان به
  به،  وه كانه یی و ستراتیژییه نووكه ھه  ركه ئه  ی به وه ستنه و به  سۆزبزوینانه

وڕ�كی دیاریكراو و  سه و�نا و ته  م حزبانه ك�ك له ی ھیچ یه وه ی ب�ئه كه كورتییه
ب�ت،  یی ھه وه ته كبوونی نه ك�تی ویه دی یه  تی ھ�نانه ی چۆنییه رباره ڕوونی ده

  ته سئولیه مه  له  یه وه خۆدزینهكان ، دروشمی ڕووتن و بۆ  ی دروشمه زۆربه
دۆزی   بوایه كات�كدا ده  كتری له كان، بۆ ئیحراج كردنی یه سیاسی و م�ژووییه

ركی  نیشتمان ئه  كو چۆن داكۆكی له یی، وه وه ته كبوونخوازی نه ك�تی و یه یه
كان موو ر�گا ك ب�ت و ھه موو الیه ند و چۆنی ھه دۆزی ب� چه  و ئاوایه ، به مووانه ھه

ر  سه  له،  ك یه ده ب� ھیچ ئیحراج و موزایه  بوایه ، ده و دۆزه ر ئه سه  وه نه ببرایه
  م قۆناغه چی له كه.   وتنایه ڕ�ك بكه  و دۆزه ت به باره ك سه یه رنامه می به نی كه الیه
ك�شماك�ش و ملمالن�   ك�ك له یه  به  باتی سیاسیدا، بووه ی خه ستیاره ھه  ره ھه
ڤدژی  كی و ھه ره ی ناكۆكی و دووبه مایه  به  كان، بووه كانی ن�وان حزبه ییهك ره سه

  مه ، ئه وه كاته ش كۆیان ده و خا�ی ھاوبه  ندین كۆ�كه چه  دا، كه و ھ�زانه ن�وان ئه  له
  له  گوایه  ی كه حزبییه ناو فره  و به تی ئه رعیه شه  هگومان ل  كات كه وامان ل�ده

دا  ستیاره ھه  م قۆناغه له  نا ماقوو�ه ین، ده بكه  یه دا ھهكوردستانی باشوور
یی  وه ته كبوونخوازی نه ك�تی و یه دۆزی یه  ت به باره ممان سه نی كه ی الیه رنامه به
ی  چوارچ�وه  كان له كییه ره ناوخۆیی و ده  موو ك�شه ھه  كات�كدا پ�ویسته  له! ب�ت نه

  .ر سه چاره  كبوونخوازی ب�ته كی یهسی فه نه  وی و به حده لۆژیك�كی وه



 

 

  ی له وانه كانی كوردستان چ ئه �یت حزبه واقیعی كوردستانی باشوور پ�مان ده  
رداری  ستبه ده  وه كرده  ناو ئۆپۆزیسیۆندان، به  به  ی له وانه التدان و چ ئه سه ده

ود�ری و ی ڕۆ�ی چا سه موماره  هکبوون   وه رداری ئه ستبه وون، دهخۆیبوونی خۆ ب
شی  كی ھاوبه یه رنامه ر به رداری ھه ستبه ده. ن كان، بكه �ه ی ھه وه ڕاستكردنه

الت  سه لتووری ده زیاتر كه!  وه ئۆپۆزیسیۆنیانه  �تدار و به سه ده  یی بوون و به وه ته نه
  هم خه  قی له زه  و به.. ت�انی و�ه لتووری ده ، تا كه وه نه كه ب�وده نی�ترا سه و ده

ر داب�اون و  ماوه واقیع و جه  و له  وه ته وتوونه ك دوور كه� ری خه ماوه كانی جه واقیعییه
  وته رباری حزب و ڕه سه  مه بات، ئه �دیر�كی سامناكیان ده و ھه ره ش به مه ئه

ك�تی  ی یه وه تنهی بزو رباره �ویستیان ده ھه  كه واری، كورده  نامۆكان به  ئیسالمییه
�ك و  ست و خه به ئامانج و مه  به  ، ئیدی حزب بووه ر�نییه واو نه ازی تهكبوونخو یهو

  �ه مامه  وه لیه مه كی عه یه ڕوانگه  له  م حزبانه ی ئه زۆربه. وزار ئه  به  كراوه  وه ته نه
ئاشكرایان ھیچ ژ�رخان و بونیاد�كی فیكریی ڕوون و   ن، واته كه كاندا ده ك دۆزه ته له

  به.. كانیان بكات تی كاره رایه ڕ�به  كه  ودایان نییه مه كی دوور�اتیژ، ھیچ ستر نییه
ی جیاواز،  ڕ�ژه  به  ته �به ی كوردستانی باشوور ھه م حزبانه رحال ت�ك�ای ئه ھه
كان  كییه ره سه  دۆزه  ت به باره لی سه مه وڕ�كی زانستی و عه سه ته  یانتوانیوه نه

كی و  ره سه  خشی پرسیاره تبه اعهن �می قه ن، یان وه ش بكه پ�شكه
بووب�ت یان خۆیان   وه كه ر بیانویه ھه  به  بۆیه.   وه نه بده  م قۆناغه كانی ئه رورییه زه
  ر سووكه گه ، یان ئه یان سپاردووه ئاینده  ، یان به وه ته دزیوه  م دۆزانه له
  رچاو ڕوونی به هك ب ، نه المی گشتی بووه ��ك وه كۆمه  وه الم�كیشیان داب�ته وه

بوونی تیۆری  نه  له  ته �به ھه..  گومرای كردووه  ، بگره خشیوه به �ك نه ری خه ماوه جه
ی حزبانی  كشه ی پاشه سایه  ویدا، له حده وتوخوازی وه كی پ�شكه یه رنامه یان به

و ھ�ز و  ی ملمالنیی ئه سایه  كبوونخوازیدا، له ك�تی و یه �گری دروشمی یه ھه
ی  وه تنهوتی بزو ڕه ،ون م ڕ�ك بكه نی كه هی الی رنامه ر به سه له  ی كه انهن الیه
�ن  ی فۆرمۆله ڕ�گه  یا لهن نیا و ته ته، و  كشه كزی و پاشه  داته یی ده وه ته ك�تیی نه یه

ق�نی  ی كاری ئه ڕ�گه  ، لهەو زموونانی ڕابردوه ئه  گرتن له خنه ی ڕه ڕ�گه  و له تازه
  له  وه خۆدزینه  �چون�ك، دوور له ھم و ھه ر وه ھه  س، دوور له فه ر�ژ نهوامی د رده به

كانی قۆناغ و  رورییه كی و زه ره سه  المی پرسیاره وه  كان، له كییه ره سه  دۆزه
  . وه ست د�ن�ته ده كانی خۆی به رییه تایم و توانا و كاریگه  وه ، دیته كه مه رده سه

كانی  ند بوونی حزبه مه و�ه ده  كی خ�راش به یه ئاماژه دا ب�ت ل�ره ده  ته �به ھه  
نی  خاوه  كان بوون به حزبه.. ت بكر�ت سابی میللهیر ح سه كوردستانی باشوور له

وی  كار�ك ج�ه  تییه كردویه  مه ئه  ،كه وره ی گه رمایه ند و سه مه و�ه كۆمپانیای زۆر ده
ی  گو�ره  وان و به ستی ئه ده  و�ته ردوو ب�یاری ئابووری و سیاسی بكه ھه
و  ب� ئه ش نه وه ن و دایب��ژن، ئه بكه  سكی حزب�نی خۆیان ئاڕاسته ندی ته وه رژه به

تی كار بۆ  رفه می ده نی كه گوزاری بكرێ و الیه رمایه كوردستاندا سه  له  پارانه
 كاندا بلۆك وت و ژ�رخانه شكه ئه  یان له  و پارانه خس�نن، ئیدی ئه �كی ب�ه خه
مترین خ�ر و ب�ری  ران و كه نده بانك�ن ھه  خر�نه ده  وه ھا ناوه جۆره  به یانكر�ن و ده

وت  ی نه وه خۆ دۆزینه! ی كوردستان ناب�ت وه دانكردنه �كی كوردستان و ئاوه بۆ خه
،   یه كی دیكه تییه گبه ت�، نه مان كردووه كو پ�شتریش ئاماژه كردنی وه نارده وھه
گی  سته یوه وت و په سازی نه تی پیشه بیعه حوكمی ته  وت به ی نه له سه مه  دیاره

وێ  مانه وێ و نه وا بمانه ، ئه وه دارییه رمایه بازاڕی سه  ، به وه بازاڕی جیھانییه  به
كی  یه یت، پاره كه ده  نارده ك كا� ھه نیا یه ، واتا تۆ ته و بازاره ش�ك له به  تكات به ده

  موو كایه رخۆر و ھه بازار�كی ئیستھالكی به  بیت به و دهو�ت  كه ست ده مۆ�ت ده
ئیدی ..  كشه و پاشه  ندێ كه  وه نه ده كان ده ناوخۆییه  ئابووری و بژ�ویه  مھ�نه رھه به



 

 

ر  گه ئه -تی خۆیان  كات، سیاسه ده  م حزبانه ت و سامانی مفت وا له روه سه
غیابی   له  پ�نن، كه ژیاندا بسه كانی موو بواره ر ھه سه به -!ب�ت تیان ھه سیاسه

ش  ر بۆیه كراو، ھه ده رگیز پ� نه یان ھه مه دا ئه موو كۆمپانیا حزبیانه م ھه وت و ئه نه
ت�كی  ، وحا�ه كانیانه حزبییه  واره یان پاراستنی قه وره گه  ره می ھه بینی خه ده

ی  رچاوه ان سهو ر ئه ھه  كه  ال دروست بووه وتۆیان له یی ئه سایكۆلۆژی و كرده
بن،  وان نه ر ئه گه ن و ئه كه ر�مه تی ھه رایه ی ڕ�به وان شایسته ر ئه ھ�زن و ھه

كارتۆنی و حزبی و   ته ناو حكومه م به ش ئه ربۆیه ھه!!. یانخوات �كی گورگ ده خه
ت م و� له  و حزبانه ئه  ی كه ه�تا  و واقیعه بۆ داپۆشینی ئه  دهر په  به  كراوه،   حزباوییه

  وتوخوازانه �كشانی پ�شكه رچی ھه و ھه  دا دروستیان كردووه ب� نازه  ره ڤه و ده
وت  حه  �ك له ری خه ماوه ر�نی جه وری ئه و ڕۆڵ و ده  كشه پاشه  تییه داویه  یه ھه

ی  سایه  ترسی، له كی پ� مه لكاو و پاشكۆیه زه  به  و و�ت بووه  ك�وان ئاوا كراوه
�ت�ان و  سه ده  كانی كوردستان به ڕۆی حزبه اشڤهو پ  �ه تی ھه سیاسه

 ،ر ناو بوو ھه  نیا ناون و ھیچی دی، ئۆپۆزسیۆن كه ته  كه !! وه ئۆپۆزسیۆنیانه
  �و�سته رۆیی و ھه و پاشڤه  �ه موو ھه ریكی ھه و شه  بوونی زۆر باشتره نه
موو  م ھه وت و ئه هب�ت داھاتی ن  وه م كونه له  م بایه تا ئه  ، بۆیه كانه ر�نییه نه

كبوونخوازی  ك�تیی و یه ی یه وه م بزووتنه رده به كۆسپ له  بنه ده  كۆمپانیا حزبیانه
�ك  ری خه ماوه ری جه و نو�نه  قینه ئۆپۆزسیۆنی ڕاسته  تی كه تایبه  به. ییدا وه ته نه
رگری  ری به نگه و سه  رداوه ری ھ�رش وگۆڕینی به نگه ، سه دایه كشه پاشه  له

و   وری شۆڕشگ��انه ر ڕۆڵ و ده سه جیاتی سوور ب� له  ر له ماوه ، جه گرتووه
دایكبوونی ئۆپۆزسیۆنی   ی له رچاوه سه  وتوخوازی خۆی و بب� به پ�شكه
حزبی بوون زۆر   ، كه �تی حزبیدا، حزباوی بووه سه ی ده سایه  ، له قینه ڕاسته
�ت  سه ئاشی ده  بوون�ك ئاو لهر حزباوی  ھه  حزباوی بوون، چونكه  له  چاكتره

ب�  كات و ده چاود�ری ده  یه ھ�زیك ھه  كه  وه و�ته ڕه ال ده ی له و ترسه كات و ئه ده
اری رب سه  یه وه یر ئه نگاو�كی خۆی بكات، سه ر ھه ساب بۆ ھهیك ح زار و یه ھه
یی،  نووكه ندی ھه وه رژه می به ر�تی و خولیاو خه گه هچی ناو �ه �كه كه  ی كه وه ئه
ر�ن  فاكته  ی به كشه ك پاشه یه ، تا ڕاده كانی كوردستاندا زاله ی حزبه ر زۆربه سه به

ر  رانی كورد ھه الم داگیركه ، به كبوونخوازی كردووه كبوون و یه و یه  وه ل�ك نزیكبونه
ك  لكی یه ی خه كه كه� و خه  یه ك ناوچه یه  ردستان كهكو  رواننه ده  وه و چاوه به
  ، كاتییه قی دیاره زه به  ی كه ییه نده راگه م دابران و په ن،  ئه وه ته ك نه شتمانن و یهنی

ڵ كوردستاندا  گه ده  �ه مامه  وه شه سه فه و نه ر به و ھه  وه و�ته ڕه و رۆژ�ك د�ت ده
  غیابی نۆڕین و بۆچوون�كی لۆژیكی و گشتگیردا، له  ل� مخابن له.. كر�ت ده

حوزووری ملمالن�ی حزبی   توانا و ل�ھاتوودا له كی به تییه هركردای غیابی سه
ری  ماوه ر جه سه ق به ر�نی زۆر زه كی نه نائومیدی و گوم�اییه  سكدا، جۆره ته

  تیه ركردایه م سه به  یه بوونی متمانه زیاتر نه  مه ھۆی ئه  كه... و �كدا زاڵ بووه خه
  ...یی ب�ت وه ته ستی نه تا الوازی ھه،  یه ی ھه سیاسییه

  ، واته ته بوونی دیموكراتییه ی ئ�ستا نه ته م حا�ه كی ئه ره ھۆی سه  ته لبه ھه  
  رارو كاری سیاسیدا، له قه  شداریكردن له به  له  �كه ری خه ماوه ش كردنی جه ب�به

  ركوتكاری له سه... كیدا ره ر دوژمنانی ناوخۆ و ده نبه ھه  خۆی، له  داكۆكی كردن له
  سه ت موماره ما�ی ئیسراحه كه  و به  وه ته تدا شاردراوه ی دیموكراتییه هك��ش

  ت و دیارده م حا�ه ناش�ت ئه  چاود�ری، بۆیه  و نه  یه ھه  وه ل�پ�چینه  كر�ت  و نه ده
ری  ماوه كانی جه ته ناعه �و�ست و قه ی ھه قینه ی ڕاسته وه نگدانه ڕه  به  ناوخۆییه

ڵ بچووكترین گۆڕانكاری  گه و ده  ر�نییه ت�كی سیاسی نه حا�ه �كو �ك دابنر�ت، به خه
ك�تیی سایكۆلۆژی خۆ  �كی، یه ری خه ماوه گۆڕ�ت و جه كاندا ده رجه لومه ھه



 

 

وری  یی و ڕۆڵ و ده ك�تیی كرده گۆڕ�ت بۆ یه ده  كیتییه م یه و ئه  وه ست د�ننه ده به
وشی  ڵ ڕه گه ده  �ه مامه  تازه میكانیزمی  و به  وه گر�ته رده وتكراوی خۆی وه زه

�و�ست و  ھه  ، له قینه وری ڕاسته ڕۆڵ و ده  كات و گوزارشت له دا ده كه قۆناغه
  ...كات كانی ده ته ناعه قه
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