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 باشوری کوردستان له  گه رده لوولی  گۆڕانکاریی و گه نده ییدا ... به ره و کوێ ....؟
 
تی  وه نگدۆڕانی ده م و جه که نگی جیھانی یه  دوای جه وه ن کۆلۆنیالیستی ئینگلیزه الیه  له  که یه یه واره و قه ناوی ئه'' عراق '' 
 ب ره عه  بژردرا چۆنکه  هه و ناوه ئه   . ت وه  ده بژردرا و کرا به  ههموسسرا و  غدا و به کانی به ته  بۆ ویالیه وسمانیع

        ی مژوودا زاراوه جار له  جاربهی بن و، یه واره و قه هیویست ل  ئینگلیز ده که'' پۆتامیا ۆمسی'' ی   وشه بوون به نهئاشنا
عراقی  و ،  وه مرینه  چیای حه  خوارووی زنجیره ته وتونه  کهی و ناوچانه  بۆ ئه کارهاتووه به'' بیی  ره عراقی عه'' 
ی  و عراقه  له بووه شک نه ی کوردستان بهباشور هیچ کات م بهری کوردستان ،  باشو دک شون لهنمی بۆ  ه مه هج عه
    .1ناسرت  ت ده وه ک ده ۆ وهم ئه که
  یه م شوه  بخشنین به باشوری کوردستاندا ی  رزگارییخوازییمان له وه هزووتن  و ب''عراق''مـژووی   ر چاویك به  گه ئه

 دوای هل ك  یه آورده  دژبه موو رژمه ی هه وه نگاربوونه ره وام و به رده باتی به سانكی زۆر خه  : وه بینینه خۆمانی تداده
و  آیی ره یلول و دووبه تا شۆڕشی ئه  هه وه مر و بارزانه حمودی نه آانی شخ مه  شۆڕشه ر له آانی عراق هه آه یه
،   دا و  1975 مارتی سای  سھنانی شۆڕش له ره وه ، و هه  1964 سای  دا له و شۆڕشه  ناو ئه آورد له ڕه شه

و   جیاجیاآانی ئه  ناو باه آورد له ڕه ی شه وه وستبوونه در ، و وه  ه1976 سای   لهی شۆڕشی نوێ وه دروستبوونه
  آرابوو و ، گرتن و،آوشتن و ، به  آوردستان ئازاد نه ك له'' رماڵ به ''ی گوره   به آاتكدا آه دا له  نویه شۆڕشه

 ئران و، –ڕی عراق   ، شه وبوون  و، ئاواره  وه ن رژمه الیه لهعسییكردن و ،آاولكردنی آوردستان  به بكردن و ، به  ره عه
  200000   کردنی پتر لهنفال  ، ئهزار بارزانیی و شتھه کوژیی هه  کۆمهآانمان و هیلیی  برا فه و قکردنیرنان ده وه

 20ی  نزیكه و دا1991 سای   لهو  آۆڕهڕین و   راپهیت و ، ڕی آوه  و ، آیمیابارن و، شهدانیشتوانی گوندنشینی کورد
  فن و ، جاركی دیكه رمی نه ی ههوستبوون و، در وه ڕانه ، گه آوردستان و  ی چندراو له) لوغم ( ملیۆن مین 

بژاردنی  كی آوردستاندا  و هه  دی خه له'' هیوا''وستبوونی  زۆر شار و گوند و،  در  رژم لهآانی ی هزه وه راونانه
 ی وه گیرسانه هه ، کان و  کاولکراوه ی شارو گونده وه  دروستکردنهرم و تی هه ستبوونی حكومهدروو مان  رله په
ستپکردنکی   دهرانی آوردستان و، آان بۆ داگرآه آوردییه  و هانابردنی زلھزه دا1994هاری سای   به  لهآورد هڕ شه

كردنی هۆی ناوبژی آتی به ی پارتی و  یهآی رزاره آی سه یه وه  ئاشتبوونهران و ، نده ی کۆچکردن بۆ هه فراوانی دیارده
ردانی  ستتوه  آوردستان  و ، هرش و ده باشوریی وه و ، بووژانهدا 1998ری سای   ئۆآتۆبه  له مریكاوه ئه

   آورد له ر به رامبه آانیان به  نامرۆڤانه موو آاره  هه  له ی آوردستان جگهباشور  ی آوردستان له آانی دیكه ره داگیرآه رژمه
ی آوردستان و، باشور  لهی ترکبۆر ورگهی رژمی گ  شه ڕه مریكا و ، هه ڕی ئه ستیاندا و، هات هاتی شه آانی بنده شه به
ڕوانكراو و  ی چاوه شه ڕه هه ڵ زۆر گه دا له ڕه و شه شدارییكردنی آورد له عس و به ڕی دژی رژمی به ستپكردنی شه ده

  ه دیك و، جاركی دا2003. 04. 09   لهژنعسیی خو ی رژمی به وه مان و تیسانهڕ و ،  وه و هۆیه کراو به ڕواننه چاوه
 بۆ  وه  آورده  ن الیه  له ''فیدرالییمی  ه سیست ''و داواآردنی شه و بانگهكی آوردستاندا   دی خه له'' هیوا''ی  وه وستبوونهدر

ی  وانه   ی هندك  له وه ڕانه و، گه  وه ن دوژمنانی آورده  الیه وای آورد له موو خواستكی ره تییكردنی هه  و دژایهعراق
 قوربانییانی آوردستان  ڵ له آۆمه ی گۆڕی به وه ر زدی خۆیان و، دۆزینه رآرابوون بۆ سه ر ماڵ و مكیان ده سه زۆر له به
بژاردن   ههلالوی و   ئایاد عهتی رۆکایه  سه  کاتیی بهتی حکومه  و دواتر یسی حوآم جل نی مهوستبو ، در عراق وو

ستور و  ر ده  سه و ریفراندوم له ''ستور  شنووسی ده ره''  ،شداریی آورد و   بهری عفه تی جه ودروستبوونی حکومه
ی   ، دیاردهیی عراق و میشه تی هه کشی دروستکردنی حکومه  کشمهبژاردن و  هه و بژاردنکی دیکه کردن بۆ هه خۆئاماده
ن و پانۆڕاما و شریتی   و ، دیمه نه ژیانی رۆژا مه ئه. هتد.... و''یی  نده گه''  تیرۆر و  آاری تیرۆریستان و ترس لهتیرۆر و 

ز و ۆراوآ و س قی ترس و ده عاره آات له ی ده رآوردك و شه ر چاوی هه  به و دته ك خه  وه  آه ردووهعومری رابو
 دان و تكۆشان  آۆنه  ووه سانه  و ههسات و نووچدان رگه مه  و هیوا و هیوابان ورپ و ناخۆشیی آتوپوتخۆشیی آ

 .!!!   ری  سه  کرایه وه ه'' تی عراق  وه ده''  ن الیه  له کهناوبردن   لهکانی موو هرشه  ههی وه نگاربوونه ره به
 .  '' نجام ئه''و ''  ئامانج'' نی  راوردکرد  به  له  بریتییه'' ئامرسازیی '' کانی میکانیک   گرنگه  و ربازهما بنه  ره  هه کک له یه
نگاوک   و هه ر پله واوکردنی هه  تهنجامی ئه  میشه هه  ، وو کاره  له یه  ئامانجایکی هه ،کارک کرد ستی به  مرۆڤ ده که
 ر  گه  ئه بۆ ونه .  ! ندی ماوه  و چه کوێ یشتۆته وێ بزانی گه یه  ده  ،  ویدا که کییه ره  سهڵ ئامانجه گه کات له راوردده به
ک دوکان ،  کات وه ستنیشان ده کان ده  رێ ، زۆر جار خۆڕسکیی قۆناغه وته بکهلر و و هه ره  به وه یهیمان له س کک له یه
 پرست  هاوڕکانی ده وا له بت ئه زاش نه ر شاره گه یشتین ، خۆ ئه بژێ وا گه  دهلرو  هه  له ، و  کۆیه ،تسوتان یبه هه
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ک دواقۆناغ  وام چ ئامانجکمان وه رده باتی به  خه ساڵ80   پتر له ی ئـمه  ئهندمان ماوه ؟ ؟  چه و کوێ  یشتینه گه
  کوێ ؟ ته یشتوینه  گه ؟  وستھناوه ده  چیمان وه ئستهستنیشانکرد و ؟ تا  ده
 شۆڕشی شخ دوای ی کوردستان لهباشور   لهیی رزگارییخوازی وه  بزوتنه کانی کییه ره  سه زهه  ی ڕوون و ئاشکرایه وه ئه
  غ  قۆنا  دوانه  بکه کوردستانکی ئازاددا  هتی کوردیی ل وه زراندنی ده  دامهیانورا نه و یانتوانی نه مۆ  تا ئه   وه همر حمودی نه مه

و  ره ک یان قۆناغک به یه ک پله  وه وتکی دیکه ستکه ر ده  هه،دی تبکۆشن و  بۆ هنانه  ،ستراتیجیی و کیی ره  سهو ئامانجی
ستی  ی کورد و هه وه ته ه داهاتووی ن  زیان به  که خشه  زیانبه  ستراتیجییه ه و هه ئه.  ن هستنیشان بک  ده و ئامانجه ئه
 موو هه کانی   سیاسییه  کوردییه ی پارته ن زۆربه الیه  له نت تائسته یه گه ندارتی کوردستان ده  کورد و ، خاوهیی  وه ته نه
 .  وامه رده  بهر  هه وه کانی کوردستانه شه به
ش  ئسته تا  خابن مه  ،ن که بیشنووس جار باسی مافی چاره  جاربه باشوری کوردستانکانی  سیاسییه  پارتهر گه هئ
  ،نن و یای داده ون و خه  خه ن و به ندك الیه ی هه وه و و پرۆپگرام و بیرکردنه  په  به نامۆیه ر  ههتی کوردیی وه ده

 . هتد....خۆیان بوروژنن  تانی دراوس له وه ده  وت انهو و نای بارنییه له  و ئیقلیمییکیی ره  هۆکاری ده گوایه
      ی داگیرکرا و که می دۆڕاند و وته نگی جیھانیی دووه  جه م که مانیا بکه  بارودۆخی ئه  به تی ئاماژه  جی خۆیهدا لره
مریکا و  ئه. رم   هه4  نسا کرایه ڕه مریکا و ئینگلیز و فه  و ئهت کتی سۆڤیه  یه  بریتیبوون له  که وه نه یمانا ن هاوپه الیه له

 ،  ن دروست بکه)  2مانیای فیدراڵ کۆماری ئه(ک و  یه وان ببنه ستی ئه کانی بنده رمه یاندا هه نسا رگه ره ئینگلیز و فه
م دوو  ئه.  وستبکرتدر) 3 یموکراتییمانیای د کۆماری ئه  (ستیدا ی بنده که رمه  هه ا لهی د تیش رگه کتی سۆڤیه یه
ی مین   شوورای پۆیین و نوانیان کگه ک بوون ، سنوریان به  دژی یه وه که موو روویه هه  لهنجاساڵ ی په  نزیکه ته وه ده

ڵ  گه وو ، لهنراب  ته وه تۆمییه کی ئه  چه ندی ناتۆ و وارشۆ به ڤابه ربازی هه گی پۆلیسی و سه کی ئۆتۆماتیکی و سه و  چه
کبوون  یه) کان کان و کریستدیموکراته سۆسیالدیموکراته(ک  مانیای فیدراڵ وه کانی کۆماری ئه کییه ره  سه شدا هزه وه ئه
کییی ستراتیجییان  ره یناسن و ئامانجی سه سمی نه ڕه نن و به  نهدا دیکهی  که کۆماره رگیز دان به ی هه وه ر ئه سه له
یدا  گه ت و له هات رژمی سۆڤیه  ده یایدا نه خه س به هیچکه کاتکدا بوو که  له مه ئه. مانیا بت  ردوو ئه ی هه وه کگرتنه یه
مانییا  ردوو ئه  دی و هه  بته و ئامانجه س بھنت و ئه ره  هه یه و شوه ندیی وارشۆ به ڤابه کانی هه موو رژمه هه
یاڵ  ون و خه  خه  به وه ه ن زۆر هز و کۆڕ کۆمه الیه  له  کهی  و ئامانجه  ئهم  به .ت وه ک ده  یه  به وه  و ببنه وه کبگرنه یه

رۆژئاوای  ت و  رۆژههندی نوان لبه شوورای پۆین و تهرلین و دیواری  وری به  دیواری چوارده ، دی و نرا هاته داده
تۆ بی .  بوو  وه پشته هزی له ری به ماوه  خواستکی سیاسی و جه که چۆن  وه کیانگرته مانیا یه ردوو ئه مانیا روخا و هه ئه

   خواستی پتر له میشه هزتر بن و بتوانن بۆ هه ندی وارشۆ به ڤابه ت و هه کتی سۆڤیه  رژمی یه رانی کوردستان له داگیرکه
 ن؟  ملیۆن کورد گۆڕبکه40

 بن ؟  دهتر  زانن و تۆزک مرۆڤانه ران پده  داگیرکه،گرت  نووس هه  چارهمافی ستیان له کانی کوردستان ده ته ر پار گه یان ئه
می   وه ترین شوه دڕندانه تایی و بچوکش بووبن دوژمن به ره ند سه کان چه ردا داخوازییه بهمرا  به و له  وه وانه  پچه به

   نمونه ینه یلول و شۆڕشی نوێ بکه ر شۆڕشی ئه گه  ئه.ی  وه نگار بوونه ره  بۆ به کارهناوه موو توانای خۆی به  و هه ته داوه
کان  مه  وه کرابت'' قیقی  حوکمی زاتی حه'' یان  '' ئۆتۆنۆمی = حومکی زاتی ''،  '' زیی  رکه المه'' ر داوای  گه بینین ئه ده
    خۆی له  کهاکی کوردستاند ر خه ه س ریی به سهتار نگکی سه پاندنی جه   له سه  بریتیی بووه میشه ک بوون و هه ر یه هه
ی رژم بۆ راونان و گرتن کوشتن و سووتاندن و کاولکردنی  کانی دیکه ره زگا داپۆسنه موو ده کارهنانی سوپا و هه به

ر  به گرتووین له نه دوژمن هیچ کاتك خاتری.   وه ته کی کوردستاندا بینیوه کوژیی خه شار و گوندی کوردستان و کۆمه
  نکی دابت یان  نی کورد کردبت ، به ڵ الیه گه  قۆناغکدا ووتوژی له ر له گه و ئه !   م بووه کانمان که ی داخوازییه وه هئ

هزیی   به ستی به  هه ر که  هه؛   الواز بووه  که  بووه وه رئه به  له ،و   تاکتیک بووهر هه  ،کی کورد دابت ملی بۆ داخوازییه
 80  پتر لهباتی  توانیین بین خه  ئه واته  که .وه ته الماری کوردستانی داوه  و په وه ته ز بووه مدیس پاشگه هخۆی کردبت ه

ب  ره رستی عه په وه ته   و ،  نهمان بوو ڕی مان و نه  شه ه'' عراق ''  ناوی  دا که یه واره و قه ئه ناو  سای ڕابوردوومان له
  و پۆژه سوپاس بۆ خودێ ئه. مان   ناسنامه نه بکه''  عراق  ''  و وه مان بسنه اسنامه و ن وه ویستییان بمانتوننه

 .پکرا تای   ئاشبه مریکاوه ن ئه الیه  دا له2003  /04 / 09 رۆژی   لهبوو''   عراق تی وه  ده'' ناوی  ی که رستییه زپه گه ره

                                                 
 ،  وه کیانگرته یه'' مانیای دیمۆکراتیی  کۆماری ئه'' ڵ  گه دا له و ناوه ژر ئه ر له  دا هه3/10/1990   و لهزرندرا  دا دامه  23/ 5 / 1949مانیای فیدرال له کۆماری ئه  2

 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland :  بوانه
  :   ، بوانه وه ت مایه وه ک ده وه 1990/ 10 /  2تا   وزرندرا  دا دامه1949/ 10 / 7  له '' یمۆکراتییمانیای د کۆماری ئه'' 3

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik 
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موو   هه  کورد لهکانی  زانستییه نده و  ناوه  سیاسیی ه ڕ و کۆمهرت و کۆزۆری پا ره ی هه ی زۆربه هی دیک وره کی گه یه ه هه
تییان  وایه نی کوردستان و ره  خاوه رانیان کردۆته وا داگیرکه  ناڕه  به ست ساه  شه  پتر له کهیه  وه کانی کوردستاندا ئه پارچه

؛  کوردستانی تورکیان یان سوریا  ، کوردستانی ئران ،بژن کوردستانی عراق   ده  که  !خشیوه کانیان به  داگیرکارییه به
یی و مژوویی و اکی یاس یه گه  و هیچ به یهوا  ناڕه و وره  گهکی سیاسیی یه ه  هه مه  ئه! نی کوردستانن  وان خاوه  ئه واته

و  ئه  ،کاریی ور تاوانی داگی  له  جگهلمنت هر کوردستاندا بس سه ران به ندارتیی داگیرکه  خاوه  که نییهخالقیی  ویژدانیی و ئه
بیی و  ده شنبیریی و ئهۆکانی سیاسیی و ر ارهموو بو  هه  له  پویسته ، وتیی پبدرت وایه ک ره یه هیچ شوه ش ناب به تاوانه

  . وه  زووترین کات راستبکرته  به یه ه و هه  ئهییدا رده روه زانستیی و په
کانی دواتر ،   قۆناغه ین به راوردی بکه  و به وه مر وردببینه حمودی نه  شۆڕشی شخ مه ر له گه  ئه

ستنیشانکردنی ئامانجی سیاسیی و   رووی ده  له کانیدا ڕییهوموکو موو که ڵ هه گه وت که له که رده بۆمانده
   له  ئامانجیان ئاشکرا بوو که اوهت ره  سه ر له هه..  .وتووتره کانی دوای خۆی پشکه موو شۆڕشه  هه  له وه ییه وه ته دیدی نه

لیک و  دانانی ئا و دروشم و پوول دا   مه  حوکمدار و دواتر به  به رم یاندنی شخی نه ت و راگه درووستکردنی حکومه
یدا  م ونه  له د خواجه حمه ک مامۆستا ئه وه 4تی جنوبی  کوردستان حکومه  نوسراوه که  ه''پوول'' ر  هس  و له وه خویبینییه
کی  ت و ئیمپراتۆرییه وه هد هیچ  بهن مافیا و ،   زانیوه ک وت  و یهک پارچه یه  کوردستانیان به ؛ واته  وه کاته ڕوونده بۆمان

  ی خۆیانیان به که ته حکومه و کوردستان نی   خاوه  ببته  داوه  نه بگانه
تی  سه دا ده و کاته  له  چۆنکه ه ،تی جنوبیی ناوبردوو  حکومه ئاشکرا به

  . بووه موو کوردستاندا نه ر هه سه به
درا  ی پنه  رگه ورگ کرا مه ر زوو جوانه  هه ته و حکومه  ئه وه  داخه  به
ترین  وره بوونی کورد گه کنه  الوازیی و یه  له  جگه ت چۆنکه وه  ده ببته

یدا ت سه  سنووری ده رگیز رۆژ له  هه  که مه رده و سه زلھزی ئه
کی  یه واره تیی کرد و قه  ئیمپراتۆریی ئینگلیز بوو دژایه  که ،بوو ده ئاوانه
  ی کوردستانی بهباشورو '' عراق '' نای درووستکرد و ، ناوی دیکه
 .م بۆ کرد  ئاماژهک پشتر   وهپاند ملیی تته زۆره
یان  وه ر توانای ئه ک هه ی کوردستان نهباشورکانی  کییه ره  سه هزه
وی   آۆڕه ربگرن که ن وه گمه لی مژوویی ده  دوو هه ک له بوو که نه

 / 04 / 09   له بوو '' تی عراق وه  ده ''تای  ئاشبه و 1991سای 
  یی و له وه ته کی نونه یه  کشه نه ی کورد بکه ی کشه وه  بۆ ئه  ،2003

 له  وه نه دووربخه باشوری کوردستان  ،نووس و مافی چاره ستھنانی ده ن بۆ به نجام بده ئهریفاندوم دا ) UN(ی  سایه
موو توانای خۆیان  کو هه هبخۆی کورد ،  ربه تی سه وه زراندنی ده ن بۆ دامه  و رخۆشبکهندیی عراق تی ناوه سه ده 

چاوی  ک ره یه هیچ شوه ه و به'' عراق'' ناوی  ی که  عروبییه رستییه زپه گه  ره و پرۆژه ئهی  وه  بۆ بوژاندنهڕ گه خسته
ند  رچه  ، ههکرد نهدا  پاوه  سه  ه'' س  فه قه'' و   ئه ناو له كی کوردستانیان  سای خه80   پتر لهکانی ساته رگه تاقیکاریی و مه

 یامنر ی پهک  پی راپرسییه  به  بۆ نمونه  ؛ندیی نییه تی ناوه کومهح  یان به و بوائومدکی کورستان  ی خه زانن زۆرینه ده
تدارانی  سه  دهو ، 5بوو  ری نه عفه تی جه  حکومه  ئومدییان به %64  نجامدراوه  ئه دا2005 / 03 / 23، و 22    له که

 . 6خۆیی دا  ربه نگی بۆ سه کی کوردستان ده ی خه% 98   تیدا له  کهدا نجامی راپرسییش نه  ئه  گویان بهکوردستان
ئایاد تی  جلیسی حوکم و حکومه ناو مه کورد له: م  که  دووخاڵ بکرت ، یه  به هژ ئاما  ش پویسته دۆخهم بارو ر به رامبه به 

  ته سه و هزو ده بینران ، ئایا توانییان ئه تدار ده سه نی ده م و الیه  هزی دووه  به میشه ههریدا  عفه لالوی و ئیبراهیم جه عه
رکوک و  ی که هشک ک وه  وه  پشه کان بچنه تییه ڕه  بنه کشه ریی  سه  چارهلهتریش  نتیمهک سا ت یه نانه تهکاربھنن و  به
تی  ناو حکومه  له  کهکرد یان ده وه ی ئه شه  بانگه بۆخۆیانمان کاتدا هه  له:میان  دووه!!  ؟ کانی دیکه ستکراوه بنده ره ڤه هد

 دژیان  دات له وی ئینقیالبیش ده ت هه نانه و ، ته 7کات   کارده وانه  تاکهریی عفه تی جه  حکومهیان ناڕوات و  ندییدا قسه ناوه
کر زباریی و  ی لیوا بابه وه وی دوورخستنه هه 2005 / 12 / 10 رۆژی ''الدیوان العراقی ''  رنتی تۆڕی ئینته  بۆ ونه
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 دوای رووخانی رژـمی  وتوو له که رنه کی سه یهتا  کوده تی دیفاع به زاره  وه  لهی کورد دیکه یزر به  پایهری فسه  ئه12
ب  ره رستانی عه په وه ته  نه  کهن که ده داهاتوودا چی  لهدیئیڕوات  یان نه  قسه ئستهر  گه  ئه جا،  8بات   ناودهددام سه
کان و  ربییه  عه ته وه  دهموو ش پشتگیریی هه سته به و مه  بگومان بۆ ئه ؟ دژی کورد  له وه انگرتهکی  یه وه و شیعه وننهس به
  سووده  ب  '' ندییه ڤابه هه'' و  ستییان له بۆ ده کرا نه  قسه  هیچیان به  کهی ئه .  یه تی ترک و ئرانیشیان هه هو ده
 کرکو ی که رکردنی کشه سه ره چا ی له وه تییکردنی کورد و خۆدزینه دژایه ر سه ری له عفه تا  جه وه  ئه ؟ وه کشایه نه

م  که زیریی یه رۆک وه ست هنا بۆ پشنیازکردنی بۆ پۆستی سه ده ی به ڤابندیی شیعه رستانی ناو هه په وه ته پشتگیریی نه
   هو یه و باره نیش لهاو ستھنانی پشتگیریی ئه ده رپرسانی ترکیش بۆ به  الی به یانده  گهییی عراق و ، خۆ میشه تی هه كومهح
ری   پارزهر و  به گرته مان ڕیباز ده ر هه  ههر شانۆ ،  سه  بتهسکی دیکه رکه بت هه ش نه رییه عفه هم ج ر ئه گه  خۆ ئهو ،

  !! هنت نهست ده بیش به ره ی عه ی سوننه  پشتگیریی زۆرینه  دوورنییه  ،بت  و ده'' ب ره یی عه وه ته ندیی نه وه رژه به''
 !ی پکرا  تا ت ئاشبه وه ک ده وه  '' عراق''    سوپاسگوزار بووین که ، ''عراقی '  'زۆر کراوین به مانگوت به  ئه ئستهات

 بیی و ، ره رستیی عه زپه گه کی ره یه  پرۆژه کو بووه  به ؛ش ژیانی هاوبه وه پکهکی  یه  چوارچوه بووه  نهر ک هه  نه چونکه
    ژر ناوی   لهخوازیاربوون  رکوتکردنمان و  بۆ سه اقیان کردووهکانی عر میشه پشتگیریی رژمه  ههکان بییه ره عه  رژمه

  ئسته  .و شاهیدن نفال و کیمیاباران و کۆڕه  کاولکردنی کوردستان و ئه:  وه بسنهییمانی  وه ته ی نه مه ناسنهدا  ''عراق '' 
  وه کرته وستدهمان بۆ در'' عراق '' دستان  کورپانی سیاسیی باشوری ر گۆڕه کانی سه زنه  مه هزهبات و تکۆشانی   خه به
ر  هه :   که وه تهب ده وڕوویان ره  به و پرسیاره  ئهدا لره !!! وانابت  ئای که. ن  الیه عراقکی دیمکراتیی ـ فیدرالیی ـ فره گوایه، 
ڕ   مه کی سیاسیی له یه  پرۆژهر  هه شدارییکردنیان له  بۆ به وه دا بمننه'' عراق '' سی  فه ناو قه یانویست له ده
ی بارودۆخی  وه  ئاساییکردنه :ک  وه وه کانی کورده جکردنی داخوازییه  جبه  به وه سته به  نه وه"" عراق '' ی  وه وستکردنهدر
 و  وه گرتنه ره  ، وه ور ماڵ و مکی خۆیان کان بۆ سه رهای ئاو وه ڕانه گه  ،و  کانی دیکه بکراوه ره عه  به ره ڤه رکوک و ده که

  رجانه و مه  تا ئه نایه نگاویان نه ک هه  یه بوایه  ده ؟هتد ...کانییان کانمان و بژاردنی زیانه یلییه هماو مکی داگیرکراوی برا ف
 ...!کران  ج ده جبه
  ش النه و گه ریی ئهویست و تاقیکا  هه  سوودیان له''کانی باشوری کوردستان  ته سه ن ده خاوه هزه ''   وه داخه به
باتكی بوچان و ،   پش  خه ل هاته  هه بوو ، که  یان کۆنفیدرالییان هه ، ساالنکی دوورودرژ  ، فیدرالیی گرت که رنه وه

ریای  ر ده کانی سه ک وته خۆیی وه ربه ستھنانی سه  ده کی زۆریشیان دا بۆ به نگکی خوناویی و قوربانییه هندکیان جه
 . ک و سلۆڤانیا و کرواتیاباتی
و  نا ه دیموکراتیی ل  توانیومانه  ئایا تا ئسته!نی کورد  ه دروشمی الی ته  دیمکراتیی بۆ عراق بووه  ساه60ی  وا نزیکه ئه

 خودای   و له یه ی کوردستان  دیمکراتیی ههباشور   له !ی س بن به  هندک که یه وانه ین ؟ له و بکه خۆماندا په
 شتی وامان  ه تا ئست  که یه کمان هه بژم ئازادییه  ده ڕیزانه و به به .  یه مان هه ک پارت و کۆڕو کۆمهل زیادبت گه هب
  مان بیستووه ستی پارتیی نه کانی بنده موو ناوچه هه  له مۆ تا ئه.  م دیموکراتیی بوونی نییه  ، به دیوه چاوی خۆمان نه به

 کۆتایی   ، له کتی قایمقامکی پارتی نییه ستی یه کانی بنده موو ناوچه  هه  له وه وانه  پچه بت یان به ههکتی  قایمقامکی یه
  وم کتریی و  ده  یه کی زۆری ریگرتن له یه  گازنده وه و هۆیه بژاردن بۆ خوندکاران و قوتابیان سازکرا ، به  هه  دا2003

   پارتی له ر به کاری سهدر خون گه گۆریی ئه  بارو دۆخ ده کان ، چی له ژنامهی رۆ ڕه ر الپه  سه وته لوت شکاندن که
رانی  ی نوی رۆشنبیر و ربه وه  نه ی که وه  له جگه!!!  ؟ وه ته  دهۆک بییانبردایه  له کتی یه ر به یمانی و خوندکاری سه سله

ناو خۆماندا   له ر ئمه گه جا ئه.  !ی و دیموکراتییبوون ببنکتریی و ڕای گشتی  فری قبوکردنی یه وه کرده داهاتووی وت به
بژاردنی  ر هه سه کک به ساڵ و چاره ها پتر له روه هه دیموکرات ؟  کرته مان چۆن بۆ ده النی دیکه بین گه دیمۆکرات نه

  . اغی درووستکردندایه قۆن رم له کگرتووی هه تی یه کومه حرێخ   به  تازهڕی  په مانی کوردستان دا تده ڕله په
 ب خونشتن و  ت به  گۆڕینی حکومه:   که  پی وایهمسایی ک نه ه چه ره سوفی ئینگلیزیی به یله  فه"ر کارڵ رایموند پۆپه" سر
بژاردنی  هه  بهچ    نگدانه و ده  ئه ــ جا  ی دیمۆکراتیه'' بوون '' مای   و بنه  بناغه کیی و ره رجی سه مه   وه نگدانه  ری ده له

 دست  پی و ناچار به وه سندرتهت ب  حکومه ماندا رووبدات و بوا له رله  ناو په  لهمانکی نوێ ، یان  رله گشتیی بت بۆ په
  .تکی نوێ  هۆی دروستکردنی حکومه و ببته بکات  ی وه اکارکشن له
و  توانرا ئه نه  ، تی کوردیدایه سه ی ده ژر سایه  لهشکی زۆری باشوری کوردستان  به دا که  ساه15 م ی ئه  ماوه له 
 !وتووبت  رکه  سه م پناچت که پنت ، به وت بیسه یه دهزنترین هزی جیھان  عراقیشدا مه دیبھنرت و ، له  به رجه مه
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  ون که دهل رگریی  و دیمۆکراتین ژ بهکان د ربییه  عه ته وه موو ده کانی کوردستان و هه ره  داگیرکه ته وه موو ده  هه چۆنکه
بسم الله الرحمن الریم   له جنۆکه ''  :ک ی تۆقیون وهل  ''. 

'' عراق ''   کهبگیرت  هه  یه شه و بانگه هست ل  دهقامگیر ببت و  عراقی داهاتوو دا سه تۆ بی دیموکراتیی بتوانت له
 ستوری ده''  بژن    پیدهی تییه یه  کۆمه ندییه و گربه  ئه ،و ''بیی بوونه  ره وون عهبعراقی ''ب  ره مینی عه رزه سه  له شکه به
موو   هه  ئازادیی به وتیی سایه و کهو زمان  یی  و ئاینیی  وه ته ڕووی نه  جیاجیاکان له  پکھاتهموو مافی هه''  تیی  ڕه بنه

 ؟؟؟ ر بت روه یاسا سه  ،بگیرت ولرزی   دابین بکات و ،  وه نییهکا شیوه
ناوبردنی   بۆ له ن و ، جارکی دیکه کهند ب ستوركی ئاوا بنکه کۆشن ده  تنه رستان نووستبن و ، چیدیکه زپه گه  تۆ بی ره
  ؟  وه هکۆشن کورد تنه

وژمی ئیسالمی  ته: هزن  ر بهوژم زۆ  دوو ته بینین که  ده ؛ وه  و شیعه  سوننه بیی به ره نی عه  الیه ینه رنجک بده ر سه گه ئه
  ه تا ئست  سوپاس بۆ خودێ که،  )   و سوننه شیعه(  ب ره رستانی عه په وه ته وژمی نه  ته  ،و )   و سوننه شیعه( سیاسیی 

کراتیی  دیمو  بوای به وانه نک له راستییدا هیچ الیه  له .کنین   یه وی جیاجیا پکھاتوون  زۆرباڵ و پارت و کۆڕ و کۆمه له
ت  سه ر ده سه  لههزیش کی به مۆ ملمالنیه ر ئه گه ئههنن و ،  کاری ده ت به سه ده یشتن به کو هۆکارک بۆ گه  وه ، و نییه
ئاسانیی بتوانن دژی  چ زۆر به  پده ، وناگۆڕیت دیدو بۆچوونی ستراتیجییان دژی کورده وه بت هیچ له نوانیاندا هه له

 و  ''خالخای سادقی ال مه  ''  لهست  ده ت بگرنه سه  دهب زهه مه  ی شیعه''کان ئاینییه '' نه ر الیه گه  خۆ ئه. کبگرن  کورد یه
ڵ  گه  له، و  وه چوونه  یاد نه  لهکانی رژمی ئرانمان   تاوانه و ، کورد ر به بهامر ه چاکتر نابن بسوپای پاسداران

  . یه  ساڵ تاقیکارییمان هه80   پتر له سوریاو عراق   لهکانیان  تاوانهب و ره  عهرستانی په وه ته نه
ی کورد  وه ته  نه  پویسته  که ،ووڕ قیی خسته هز  زۆر به''  راستیی ''ک  ستوری نوێ ی عراق یه ر ده سه ریفراندوم له

وستی   هه ریتیی بوو لهویش ب  ئه :شیاری بتۆزۆر هتیی  تایبه بهداری کورد  تمه  سیاسهگشتی و ، رۆشنبیر و به
یان  خنه  ره  زۆر وان ئه . ی کورد'' بوون  ''   له یه وره کی گه یه شه ڕه  هه میشه  هه کهکان  بییه ره ته عه وه ی  ده رستانه زپه گه ره
، مافی 9ناتوانا مافی ژن ، مافی مرۆڤ ، مافی ،بوو بژت مافی منداڵ  ک نه یه خنه م ره ستور گرت ، به  دهشنووسی  ره له
  چاو بکرن ، به ب ره کراون ده چاو نه  یاخود هندک ئازادیی ڕه موکووڕه هتد که...، پاراستنی سروشت  کان تییه مایه که

  بیی بوونی عراق له ره عه: بژت   ده  که وه کییدا بینییه ره ک خای سه کان خۆیان له یه خنه موو ڕه  هه وه وانه پچه
 و  وه نه خه درۆده کانی به  تاوانه ئستهتا   هه  بوو که  عروبییه مه و سیسته ری ئه  نونهیشژددامی خون سه .  هترسییدای مه

 .ن  که ی ده که  تیرۆریسته نده ستوپوه  ده وخۆی  پشتگیریی له
  وبدات رگر نییهبژاردن رو ند جارکیش هه  چه و ،ستوورکی چاکیش بت نی ده ر چی خاوه گه ئه'' دیمکراتیی ''عراقکی 

 عراق زۆرن و  له) شمولی( وانی دیکاتاتۆریی و تۆتالیتاریزم   پيه ی دیکتاتۆرییدا ، چۆنکه وه وسبوونهم در رده به له
  بیی ره عهئیسالمی سیاسیی  و رستان په وه ته کانی نه نه ر الیه گه ئه :   ، بۆ ونه یه تواناشیان هه کیی به ره پشتگریی ده

ڵ  گه  له ئاراوه نوێ  رژمکی دیکتاتۆر بھننه ر له  و سه وه نه بژاردن ببه توانن هه  ئاسانیی ده  زۆر بهاو کبگرن ئه یه
'' دیموکراتیی''ی نوێ ی '' عراق  ''   چۆنکه ، وه یان ببتهنگار ره توانت  به  کورد نه  که ون ک رکبکه یه شوه مریکاش به ئه

 رژمی  ،و نرت  دیمکراتیی داده  و دژهو و تیروریست  توندڕه ر کارک بکات به کورد هه اوج ئه ،بت و دۆستی رۆژئاو ده
 .ت س ده تی گرته سه  ده وه بژاردنه  ری هه ریش له چت هیتله بیرمان نه ها له روه  هه.   وه یه و باره  له یه ترک باشترین نمونه

 
 ی کوردستانباشوربارودۆخی 

 مانگی نیسانی   له واته : ودا کاتی کۆڕه وخۆ له  راسته کهی  سانه و که ن ، یان ئهب بوو رگه ڕن پشمه ی پش ڕاپه سانه هکو ئه
 یان زنانه  دته نه و دیمه رگیز ئه رگیزاوهه هه  ،ابنڕ کانی کوردستاندا گه اولکراوه ک  شار و گونده دا به1991

یی و  دڕندهورانکاریی و    چۆنکه گۆڕی ،   هاتبته ئستهتا ی وتنک ر پشکه ر بۆ هه  پوه  ته ه، کردوویان  و وه ته چووه بیرنه له
 تیمارکردن و   کهخت بوو  سه کی کوردستان هنده  زامی خه بوو و ،رفراواون  و به وره  گه دوژمن هندبویژدانیی 

ر  سه ردیان به  و به گوند و شار کاولکرابوونزار  پنجھهی نزیکه.  پشچاو  هاته  کارکی زۆر گران ئه  به وه سانه هه
نفال  کان ، قوربانیانی ئه بارزانییه( هید کرابوون  روشون و شه  بسهس که زار نجاهه دوپه  دووسه  ، پتر لهمابوو  نه وه رده به

   که منداڵ و ژن و پیر و جوان و له کۆڕهن قوربانیانی   ته ، و به) کان یخانهدن ندی ناو به  بهزاران کان ، هه یلییه ، فه
واریی  ی کورده گه تیی کۆمه ڕه م ژرخانی بنه رجه  ، سهم ه  قه درایه  دهس زار که فتاهه حه   پتر له س باسییان ناکات به هیچکه

                                                 
پنت ،  سه  ده  مرۆڤی دیکه ی هندک مرۆڤ له'' متربوون که '' وخۆ  بت ، چۆنکه راسته بار نه  جوان و له یه م وشه  ئه ، من پم وایه ''  ندام مئه  که ''بژن  هندک ده 9

ش ''ناتوانا''ی  وشه. بت  نجامدانی هندک کاری نه وابت توانای ئه شیشی ته کانی له ندامه موو ئه  هه گونج مرۆڤک که کرێ و ده ی ده وه ر ئه به  له  چاکتره ناتوانا بۆیه
   .'' کور''ی   وشه  له  زۆر جوانتره  که وایه'' نابینا''ی  ک وشه وه
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 ،  خۆشخانه و نه وبان و قوتابخانه جبوون و  ، پرد و رگه ک شونی نیشته  وهتکدرابوو جا چ ژرخانی خواروو بووبت 
کانی شارباژر و ،  موو ناوچه  هه  له1991 نیسان و مایسی  ز بۆخۆم له ئه . تیش یه ی و کۆمهییان ژخانی ئابور

ی باشورموو   هه ی که وه  له چاو جگه بینی به وخم نه شه ڕ یان ڕه ر بزن ، مه کسه ت یه نانه  ته و پنجون بجه ه هه
وی و   زه له''  لوغم = مین ''  ملیۆن  ند چهش  ه تا ئستو'' لوغم = مین '' ی  وره کی گه یه  کگه  لهکوردستان بریتیی بوو

  ی که و خانوانه ی ئه  ژماره.كی بتاوان  هیدبوونی خه  هۆی شه بنه  ده جماوون رۆژانه بهزار و چیاکانی کوردستاندا 
  .  خانوو50  گیشتنه ئه دا نه زایه  قه3و   له وه ربازیی خۆی هشتبونیه ستی سه به دوژمن بۆ مه

  ،کی بریندار دال ر وتکی وران و گه سه  بهنوت  که وه وه ڕهۆڕین و ک دوای راپه  لهکی کوردستان  و خهی کوردستانی ره به
ی گوند  وه دانکردنه  ئاوه  به وه یانکردهست  دهمایی و  ھه ل الدا و قۆیان بهکی کوردستان چاکیانکرد  خه تانهخ م خۆشبه به

 و  گوند و شارۆچکهی  وه وستکردنه جگای شانازییمان بت در میشه ه ه  پویسته ی که وه ئه. کان   و شاره و شارۆچکه
ها  روه  شایانی باس بت ، هه وتۆ  که کی ئه ره کی ده تییه کی کوردستان و ب یارمه  توانای خودی خه  به کانه شاره
ی   و پگه  قوتابخانه و رگاوبان،ک پرد و  وه: ووی ژرخانی خوار وه  دروستکردنه ستیکرد به تی کوردیی ده سه ده
   له ت که یشتووه ندروستیی گه ی ته  و پگه ش قوتابخانه و گوندانه  زۆر له ره ی هه ت زۆربه نانه  تههتد ،...ندروستیی و ته
ر  سه  به رانه کی کوردستان زۆر داهنه و ، خه  وه درابووه نهلا هیچ ئاوڕکییان کانی عراقد موو رژمه می هه رده سه
  وه  ئه وه ته  چۆکراونه رکیدیکه  جا وه  دوای ڕوخانی رژیمه کان له  گونده  زۆر له  ، جا کهوتن که رده دا سه کانی رۆژانه هکش

کانی  ته کومهح تی ئابووری و کشتوکایی ی سیاسه ه  هه :ک  وه هی تیی خۆی هه  و هۆکاری تایبه یه کی دیکه یه  کشهبۆخۆی
ارکی یدابوونی بو  پهمی وتانی دراوس و خوارووی عراق و رهه ر به بهمار  به می خۆمای له رهه گرتنی به پشتنه و رم هه

  .هتد ...خۆر چهک مو  وهکاندا ناو شاره فراوان بۆ کارکردن له
 دا 1991 سانی پش  ر له گه ئه . وت که رچاوده زن به کی مه  و دیپلۆماسییدا  گۆڕانکارییه وه ره هتی د  بواری سیاسه له
کی  یه وا کشه  ئه  و ، ئاشکراببوایه دارکی کورد بکردبایه هتم ڵ سیاسه گه وتووژکی لهروپایی  و رپرسكی وتکی ئه به

 پی   دیپلۆماتی وتان به هم ئست  به. کانی کوردستان ره  داگیرکه ته وه دهڵ  گه  له وه وته که دهلی  وره دیپلۆماسیی گه
کتی و پارتی و  ی یه هرپرسانی دیک الل و به د مام جه وسع چۆالن و کاک مه دین و قه الحه خۆیان دن بۆ سه

 زمانی   بهرکۆماری عراق  سهالل  مام جه رزدارها ئاخافتنی روه هه .  بینن رمی کوردستان ده  ههی هک ته حکومهدوو
  و بوش لهبی جۆرج دهمریکا  ئهرۆکی  سه یو ، پشوازییکردنکان  کگرتووه یه وه ته ی گشتی نه وه م کۆبوونه رده  به کوردی له

یان  کانی دیکه ردانه  و سه رگی کوردییه  جلوبه بهسعود بارزانی  هژا کاک مه کوردستان رمی  ههرۆکی  سه لهشکی سپی کۆ
 و ین که ده نازییان پوهی کورد زۆر شا  ئمه ی مژووین که رووداو دا2005رزی پایزی   وه  لهپاورو ی ئه بۆ وتانی دیکه

ا ین ته ''   دیپلۆماسییانه وتنه رکه سه'' و  مان به م شانازیی و پخۆشحابوونه  ئه  م جیه  تا ئهم به  ،پخۆشحاین پیان  
   . ترهیچی و  مانهست و سۆزی خۆ هه

    ؟ وه  پشه ته چوینهکانمان   ستراتیجییه رکردنی کشه سه  چاره ر لهت ک میللیمه وی یه ر زه سه  له و وه  کرده ئایا به
   ؟کانمان دی ئامانجه  بۆ هنانه پشتمانبگرن ن که ت پبکه ناعه مریکا و جیھان قه تی ئه کوردیی توانیویه پلۆماسیدی
ڤای   هه ن و خۆیان به که مریکا ده ڵ ئه گه ندیی له ڤابه  هه باس لهکانی باشوری کوردستان  کییه ره  سه  هزه نده رچه هه
ر جارک   و ، ههست و سۆزی کورد بت ر هه  بت و هه نه کالیه  یه نییه ڤابه و هه  ئه چت که نن ، پده مریکا داده ئه
ک بۆ پشتگیریی  رهنان هاتوون نهبۆ گوشا ر  هه،ردارانی کورد  ردانی سه سهان بو کوردست مریکایی هاتبنه سانی ئهررپ به

ی   کشه!  نییه  دیار وه وتنی دیپلۆماسیی کورده رکه ی سه  باره  هیچ شتک له وه کرده  به تا ئسته هه.   وه هاناهاتنه و به
  سمی له کی ره ندییه ها هیچ گربه روه  هه  ،سته به و مه ه بۆ ئرن پوه ی کوردستان کانی دیکه  نائازاده ره ڤه رکوک و ده که

 ) رم کانی هه ته کومهح  و مانی کوردستان رله  کوردستان و پهرمی  ههتی رۆکایه سه: ک  وه( سمیی کورد نکی ره الیهنوان 
 عراقی نودا  ت و مافی کورد لهر ها گه  ئه نییهکانیدا بۆ پشتگیرییکردن و پاراستنی کوردستان  یمانه مریکاو هاوپه و ئه
ر دنیا  ماوه رچاو و جه به  با بخرته یه ر هه گه  ، ئهارکی دیکهج  بووناوبردن  لهترسیی  و  کورد توشی مه وه وتکرایه زه

موو  و هه ''عراق '' تی وه ی ده وه  بۆ دروستکردنه نایه نگاویان نه ک هه کانی کوردستان یه سیاسییه  هزه بوایه  ئه !بکرت 
تییان بۆ  ه  نودوهتکی مانه زه= تکی  فاله که = کی نتییه ره تا گه  هه دا رابگرتایه و بواره لهکانی خۆیان  چاالکییه

چاوکردنی   ڕه  تی عراق له وه ی ده وه زبوونه هنا بۆ کاتی پاشگه ستده ده ستان بهدکی کور  کوردستان و خهپشتگیرییکردنی
 .!  پارزن ندیی کورد ده وه رژه ی به ستورییانه  ده نده و به ئه  ، و ستور ده
 ر ئاستی سه ن له  ته باتی سیاسی و دیپلۆماسیی کورد ، به خهبت   هه وه ی کوردستانهباشور  ندیی به  پوه ی نده وه ئه
 ی کورد بۆ ڕای  کشهریی ۆشنگه چاالکی سیاسیی ، دیپلۆماسیی و ر.  ی وته وه کانی ناوه وره  گه رپرسه  بهندیی وهپ

جار  کان جاربه نگرانی پارته  الیه وندام ر ئه گه  ئه .وه ته د بووه و، سار واویی پشتگوێ خراوه  ته  بهی وت وه ره ده   لهگشتیی
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ندیی  وه یی ڕه چاالکیی ناوخۆ نده ر چه هه .  کاریی خۆیانه و بۆنه ی بۆنه وه  زمانی کوردیی و یادکردنه  به ؛ن چاالکیی بکه
 ،  وه ییه وه ته ندارتی نه وکردنی پوه  پته وتیی و سیاسیی یه روونیی و کۆمه کانی ده موو رووه  له هه کوردیی زۆر پویسته

  ه پتر ل مانیا وتکه ئه :   بۆ نمونه،  یه تیی هه کی تایبه وامان گرنگییه ی ره  کشه  لهشوروپا النی ئه یشتنی گه تگه م به
تینی  ندیی به ڤابه ندیی و هه  پوه میشه  هه ژیی و ، وتکه  دهتداکانی کوردستانی  موو پارچه زار کوردی هه دهه شسه شه
 و  شی دروستکردنی کارگه مانی هاوبه  کۆمپانیای ئهندین چه ، دارانی کوردستان داگیرکهڵ  گه  له یه  و هه بووه هه

  نگکی زۆر بخرته  سه ویسته پ  بۆیه. ی ڕابوردوودا ته شتاکانی سه  هه  لهعس بوون ژمی بهکانی ر  کیمیاییه سازییه پیشه
ی کورد و  ی کشه وه  روونکردنهیداکردنی دۆست و  پهبۆ  م وته ریی له ماوه ریی جه ر چاالکیی سیاسیی و رۆشنگه سه

 پشتگیریی  ، و  کردووه و تاوانانه چاوپۆشیی لهیان  که ته وه هد  نیا کهام کی ئه ی خه وه بیرهنانه  وه وبارودۆخی کوردستان
وامان  باتی ڕه  خه دایه ک و پشتگیرییان ده  کۆمه  وه  مژه  له ش که و دۆستانه  ئهخابن مه  .رانی کوردستان گیرکها د ته داوه

 مانی  زمانی ئه  بهمانیا کانی ئه وره هگ  شاره یان کۆڕ و سیمینار له ده  به  بوو سانه  دهها روه هه ! خراون پشتگوێ
  وه ی کوردستانه کانی دیکه مدیده  سته ره ڤه ه و د بجه ه  هه  لهکی کیمیایی  دوکتۆر و قوربانییانی  چه پسپۆڕ و  و سازبکرایه

  همنانهدان و رپوانی یان خۆپیشان  ده، و   کۆڕ و سیمینارانه جۆرهو  ئه شداریکردنی   بۆ به رانایهکمانیا ب ی ئه وانه ڕه
  و جۆره  ئه وه داخه به . دای کوردستان کانی دیکه شه بهکانی  ساته رگه مهکان و  نفاله ران و ئهایادی کیمیاب  له سازبکرایه
  نهبوو  وه  دوای ڕوخانی رژمه له و  وه مبووه  که  ورده  ورده  وه1991ی سای  که زنه  مه ڕینه  دوای ڕاپه  له چاالکییانه

ی  چاالک اهند س  چه ش که ندانه  ناوهو  ئه  و ، وه هپی پویست ناکرت هیدیش به ی شه بجه ه ت سایادی هه نانه  ته ،ن گمه ده
 ،) کتی و پارتیش رپرسانی یه  بۆ به(ن  که  سازده  کۆڕ و سیمینارانه و جۆره ن و ئه که یی دهسیاسیی و کلتوریی و زانست

کانی  ته ن حکومه الیه  له و بۆیان  کشه بته ندکانیشیان ده ناوه خانووی کر مانگانه زۆر جار  و یه هی داراییان ه کیشه
 ر گه بوو ئه کارکی چاک ده .  بۆن ی کوردی له وه کۆینهلندی  ناوه: ک   وه  وه ته دراوه نهل ئاوڕیان  ئستهکو   تاوه وه رمه هه
ی  و لۆبی  چاالکییانه و جۆره تیی بۆ ئه ی تایبه رم بودجه  هه)کانی  ته حکومه(  تی  حکومه ومانی کوردستان ڕله په

کانی   سیاسییه نه کارکردنی الیه وه ریتی پکه  دابونه  شایانی گوتنه .  گرنگییان پبدایه و رخانبکردایه دروستکردن بۆ کورد ته
نوان   له ر دروستی کردووه  داگیرکه ی که ستکرده ده ورهو سن ئه خابن  مه . ی وت زۆر الوازه وه ره  ده کوردستان له

  وه ه خۆیانتیی  پارتایهسکی ندیی ته وه رژه ستنی بها پارۆیه بهکان   پارته ی که و سنورانه ئه  ، وکانی کوردستاندا شه به
ندارتیی   و سۆز پوهست  و هه دا جی خۆی گرتووه  مشکی زۆرینه  له کی کوردستاندا  نوان خه  له  دروستیانکردووه

   و خۆیان به وه نه که  بیرده رانه گه وروپای ئازادیش ناوچه  ئه ندی کوردیی له وه  ڕه شکی زۆر له  به ، و یی زۆر کزه وه ته نه
و   ه تی هه  بۆ سیاسه وه ڕته گه ش ده و سستییه شکی زۆری ئه  به.وردستان نازانن ی ک کهکانی دی شه  به  لهسرپر به

ندکی کلتوریی  رک ناوه شا ر له گه سانی رابوردوودا ئه  له.  کوردستان کانی کییه ره  سه  سیاسییه جی هزه ملمالنی نابه
نگرانی  ن الیه الیه  لهردا گرتنی سه ستبه  ملمالن بۆ ده وتنه که ک ده. ک . کتی و پارتی و پ    یه  و چاالک بوایهستببوایهودر

   به باشوری کوردستانکی خهموو   هه پویسته  !!!! خۆیان نییه ربه ی سه وه ر ئه به  له تییکردنی یان دژایه   ، وه خۆیانه
 کاتی  ی کوردستان له کانی دیکه سته  بنده شه  کوردی به  کهچت رنهیب یان له وه  ئه وه ییانه موو هزو پارت و کۆڕو کۆمه هه
ی  نگانه و ئاسته  ئه  و ، ب گودانه وه موو توانایانه هه  بهو دا ڕهۆنفال و ک کاتی کمیاباران و ئه تیی له  تایبه دا و ، به نگانه ته
   ، بۆیه کردووهل پشتگیرییان  میشه ه و ه وه کی باشوری کوردستانه پیر خه ن بهووپشیان هات هاته  ده وه رانه ن داگیرکه الیه له
 مادیی  سیاسیی و ،موو توانای  هه  کانی باشوری کوردستانه به سمییه تی و ره یه هسیاسیی و کۆم  نه موو الیه رکی هه ئه
ی کوردستاندا  کانی دیکه داگیرکراوه شه  به ن له مان بکه که سته بنده وه ته وای نه باتی ڕه  و پشتگیریی خه وه هدیپلۆماسیی ،و

    .ماستیان   ده ی ببنه وه بئه
پتربوونی : ک   وه وتنه موو پشکه و هه  بینینی ئه کوردستان به  باشوری وه تهڕ گه و ده رانه نده  هه  له  مرۆڤ سانه که

ی ریگاوبانی  وه  و ، کردنهیی وه ته یی نونهدن  پوهی  بنکه،یاندن و کانی راگه  بنکه جوان والری  و ته و باخانه  ره خانووبه
   پویستهو ،  کانییان تکداوه  سیمای شاره کهن  ونیش هه بار و قزه ی ناله اردهندک دی  ههم به ،  ره وه خته  زۆر بهنوێ
 : ک   وه وه تهلبدر ئاوڕکیان  وه رپرسانه ن به الیه له

بازرگانیی ی  ''  دیعایه =  نده پوپاگه= ریکالم '' ری  روبه کی ب سه نگه  جه ته کانی کوردستان بوونه شاره .1
 و یتورکیتیی ریکالمی کۆمپانیاکانی  به تای  به . وه ته  پپکراوهکانیان  شارهرکی به له کهو کونموو   و هه بگانه
وتبت و چاوی  وانی خه ی کوردستاندا شارهباشورکانی  وره  گه موو شاره  هه لهچت   پده  زۆرن که  هندهیئران
  کو له  به ئران  له تورکیا یان ر له ک هه  نه که اتکدایهک  له مه  ئه. بینت  نه  ناشیرینه و دیارده واوویان ئه خه

دوکان و بازاڕک رگای ر هیچ رگاوبان و  سه لهکی کوردیی  یه  وشه تاکه ستیشیان  کانی کوردستانی بنده پارچه
 وا  مرۆڤ ئستهبییدا بوو ،  ره تی عراقی عه وه ست ده بنده ی کوردستان لهباشور  ئستهتا  ر هه گه  ئه.پنادرت 
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 پاڵ و  شی هاتبته دیکهری  داگیرکه  دوو کهات ک ستده هه
ر شاری  گه  ئه.کانماندا  ر شاره سه ن بهب زابوو هبق
و  ره  به وه  تاسوجه  لهو   نمونه ینه یمانی بکه سله
رزترین و  بهبینین  ده  ڕێ وینه که بیمانی سله
کۆمپانیا می  ریکال  بریتیین لهرفراوانترین دروشم به

   له  که ها جی خۆشحاییه روه هه  .کان تورکییه
کی   پانتاییهیمانی  سله  لهرا رکی سه رده پانی به گۆڕه

تیی مژوویی  سایه کهکی  یه  ونه  به خشراوه فراوان به
م  بهمر ،  حمودی نه  کورد شخ مهی وه ته  نهزنی مه

ژر  ی له وه تیی ئهبر  له یه و ونه  ئهتا وه  ئه جگای داخه
 و ،  ری کۆمپانیاکه  نونه  ، نه و کی بیانییدایه ریکالمی کۆمپانیایهی   ژر سایه  له ، دا بتستاندئای کوری  سایه
وانی و رۆشنبیرانش  رپرسانی شاره  به ن و ، نه ده دهن پیشا یه  ونه  ئه ندین ساه چه  ندن که یا نی راگهازگاک  ده نه

     ی یه ره بهر به   دیاردهو  توانن سنورک بۆ ئه کان ده نیهوا  شاره. 10وه  نه که  ده یه  ناشایسته و دیارده بیرک له
 بۆ   پارهکاندا بکی زۆری وتووه  پشکه  وته   ریکالم له: ن  ڕکیبخه رخانه  دابنن و هاوچه '' ریکالم''
   له  و ، بوخۆی بریتییهمک رهه ر به ی پویستی هه رمایه  سه کۆی30%ی   نزیکه گاته  ده کرت که رخانده ته

وی  کان یاسا و په وانییه  شاره وه ر ئه به له ، ن که کی زۆر کاری تدا ده  کۆمه کهرفراوان  بوارکی ئابووریی به
فزیۆن و ،  له ادیۆ و ، تهکانی ر ڕووی بواره رووبهن و ،  خه ی بتوانن ڕکی ده و جیه و تا ئهنین  تی بۆ داده تایبه

ن  ده کری ده ن و به که ستنیشانده تی بۆ ریکالم ده دیوا ر و شونی تایبه ، یاخود بۆخۆیان  وه نه که کانی ده رۆژنامه
 و  ی دیکه زگایانه و ده موو ئه ههو  وانیی  بۆ شاره کی داراییه یه رچاوه   ریکالم سه باج و کرێ ی ، چۆنکه

  . کی شارستانییه یه  دیاردهکان تی شاره الم جوانکردنی ڕواه رکخستنی ریک ، و وه ابتهر بون روبه بسه
  چت که  کوردیی ؛ پده  بوون به وه بییه ره  عه کان له رمانگه موو فه ناوی هه   وه ه'' و  کۆڕه''  دوای   ها له روه هه

  زمانیر  سه رگدرابته  وه وه ربییه  عه  له رمانگانه و فه نی ئهندا رمه  کا  له وه سانکه کهن  الیه  له و ناوانه زۆر له
 رژمی '' میلیتاریستی = ریی  ربازگه سه'' ندکییان سیمای  بن و ، هه بوو زای زمانی کوردیی نه  شاره کوردیی که

 کاتکدا شۆڕش   له  مه ئه  فن شتی که ندروستیی یان یه  تهی''  وحدة  =  که یه'' :  ک   وه  دیاره عسیان پوه به
  ''  ره روه یاسا سه'' بژن  رپرسان ده موو به یان  هه . بوو  بارتری هه زگاکانی خۆی ناوی جوانتر و له بۆ  ده

  ر کوردیی و بووه  سه ته رگاوه بییان وه ره ی عه ''  دارالعداله ''وخۆ راسته و  ''  وه خانه ''  م یاسایان خستۆته به
  ،کی تر یه جا چ پاشگر یان پشگری وشه ''  خانه'' ی  ی وشه وه توژینه رکی  ئهدا رهل،   '' ی داد انه خ '' به
  رییه روه و سه  ئه  پویسته ،ر بزانرت روه سه ر یاسا به گه م ئه ،  بهدۆستان  وانان و وژه  زمانهم رده  به وته که ئه
انتر و ج ''کۆشکی یاسا'' یان  ''الری داد ته''    ، من پم وایه وه شدا خۆی ببینتهکانی  یاساییه نده ی ناوه ''  ناو '' له

ی   خانه '' ی به و ناوانه س ئه ؛ که '' البیت االبیض''  یان'' القصر الجمھوری '' بژن   ب ده ره عهخۆ   .  !بت
    !.ر کوردیی  سه ته گاوه رنه وه'' ی سپی کۆماریی و خانه

رنگونکردنی رژمی  تا سه  وه تی عراقه وه وستبوونی ده دریتا ره سه له : ر وروبه روشت و دهپیسکردنی س .2
وام و  رده دوچاری هرشی بهدرا و  وتۆی پنه کی ئه  گرنگییهی که که کو خه  سروشتی کوردستانیش وه ،عس به

رمانی جووتیاران و ،  خهو له  و خهخز و با ی دارستان و ره  سوتاندنی سانهناوبردن بوو ،  کاولکاریی و له
ن سوپای  الیه کی کوردستان له کی کیمیایی دژ خه رکارهنانی چه ریی به ندین ملیۆن مین و کاریگه چاندنی چه

ی کوردستان بۆخۆشیان زۆر   خه وه داخه به . یش سروشت ر به بهمرا ترین تاوانن به وره گه  وه تاوانکاری عراقه
 و نایلۆن و  بوتی شوشه  ن له تهندین  چه  ن و سانه که دا ده  جوانه و سروشته ڵ ئه گه وت له کهسو  هه مانه بخه

 جار   که جیگای خۆشحاییه .  ره شتوده  چیا و دهو هار و هاویندا له یرانی به  کاتی سه هن له جده  به پیسایی دیکه
ریی  تی پاکسازیی و رۆشنگه مه  و هه وه نه ده  ده  خراپه  دیاردهو یاندن ئاوڕ له زگاکانی راگه رپرسان و ده جار به به
. بوون وام ده رده  به میشه  بۆ پاراستنی سروشتی کوردستان هه رییانه  رۆشنگه ته مهـ و هه  ئه دن ، خۆزگه نجامده ئه
پاراستنی کانیشدا  ه نوی ژهۆ دروستکردنی پر پندرا و ، له سه دهیاسا   پارستنی سروشت به ها خۆزگه روه هه

ر و لو  و ههمانیی له سیکان ره  و فراوانبوونی شابوون وره  گه . را ده کراو و گرنگیی پده چاو ده سروشت ڕه

                                                 
 مانیا شتوتگارت ــ ئه /   گیراوه وه الم قادر ه ن کاک سه الیه   له ڕزه ری به ر چاوی خونه به  له  که وه ره سهی  یه م ونه  ئه 10
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  ڵ،  و کۆمهر سروشت سه رن له  زۆر کاریگه  که  خۆگرتووه  لهی ک کشه  کۆمه وه  ڕووی پانتاییه دهۆک له
تیی و ،  یه  ئابوریی و کۆمه ک کشه بوونی ئاو و ، کۆمه میی و نه  که وتگوزاریی دابینکردنی خزمه : وانه له

 ئاسانی   به وه و هۆیه  زۆر جار مرۆڤ ناتوان به ک که شوه  به ،وبان امی رگ  که وزۆربوونی ئۆتۆمۆبیلی کۆن
ک  یاسایه  هاتوچۆ به ه خۆزگ؛  کرت ستی پده  هه  رۆژانهانیمی له شاری س لهی  وه  ئهک وه  ، بدات هناس هه

تیی  یه تکی ئابوریی و کۆمه  سیاسه پویستهها  روه  هه.  !چاوی پاراستنی سروشتی بکردایه  ڕه کهخرا  رکده
 بکات کان پدانی گونده ره دانیی و په  بکات و پشتگیریی ئاوه  کشانه و جۆره  پشبینیی ئه و بکرت که وتۆ په ئه
ر   هه ؛ک جبوونی خه کرت بۆ نیشته وستده درنھۆم الری فره  هندک شار ته  له  ئسته.  هو که موو ڕوویه  هه له
 و  کی وتی ئمه خه  به  نامۆیه یه شوه و  جبوون به نشته. دا  الرانه  ته و لهبکت  ''  شوقه'' توانت  ک ده یه

ها  ر وه دا ، هه و شوقانه ناو ئه ک بۆ ژیان له کردنی خه ده بۆ ئاما یه تیی هه یه کی کۆمه رییه شنگهۆر  پویستی به
= ژان  وی هه  زه و وه ماکانی ستاتیک و  ئاگرکوژاندنه چاوی بنه  ره ندازیارییدا زانستانه  بواری هه ر له گه ئه

 ێتوودا خودداها  له یه وانه  له ، درووستکردنیاندا بکرت تی له چییه کرت و ، دزیی و ساخته  نه رزه بوموله
 هۆی کۆشتنی کۆمک ،  بته  ده وانه کک له ریه وخانی هه ر  ، چۆنکهوه وته کهبلزنی  ساتی دته  کاره خواسته نه

 .سات بکرت    کاره  پشگریی له داهاتوو بخورت    مشوور له وه  ئسته  له  پویسته بۆیه
 
 

 ندیی گه
 
 وه  باسکردنی دوو دیاردهوویڕ بهڕووخۆ  راسته اوخۆی باشوری کوردستان بارودۆخی ن باسیر  سه   بینهر گه ئه
  :   وه بینه ده
ستی  س هه  که ئسته و تا  کوردستان  لهکی نوێ بت خۆشییه  نه مه تۆ بی ئهندیی چب ؟  ب گه خودا ده ! یی نده گه .1

  کرت ؟ دهلرمی باسی  گه    به ئاوا بۆیه ! وتدار  سه پ دابتی به  ، لهکردبت و پنه
  :بت   خت ده  دره دار و توشی یه م شوه به  که خۆشییه یی نه نده   گه ؟ ندیی چییه  بابزانین گه واته که
  که '' را  گه ''و جا  ئه ،نن  خت داده  درهگی  یان ره  ،ر لق و پۆپ سه را له  گه که  ،ن   هه ک شیوازی قالۆنچه ۆمهک
 گی  یان رهل  کونکردنی په واردن واتهخ به ست  ده  ورده و ، وردهکرم  بت به نمایدا دهشو کانی نه  پله  و لهتروکت ئه
   ، واته  که خته دی دره قه  گاته ڕوا تا ده دا ئه که و لقه ان ه خواردن ب  له وام رده ر به  هه و ،وه ورهژو  چته کات و ئه  ئه که خته دره
 باخی  ت به باره سه. بت   و وشک دهس سی وجا  ئهبت  ده و دواتر کلۆر کرمۆڵ یان کرمکی  پشه گه رهلق و  ل و پهو  ئه
  وه کاته بت و کۆیانده کان ده  کرمۆه له په، و  کات کانی ده خته مام یان دره ی کرمۆی نه  دیارده  بهست  زوو هه وانی کارامه  باخه  ،میوه
کان   کرمۆه پۆپه بینی لقو  به. ی که هن بۆ پاراستنی باخه  کارده رمان به  ده دا سانه مه رده م سه  یان له ،یانسوتنی و ده

   وشك ببت ، به کلۆر وواوی ته  به که ته خته و دره که خته درهدی  رۆکی قه  ناوه نه کان بگه رمهکی  وه گرێ له ده ێر
ن و  واوبکه کانی ژیانیان ته کان قۆناغه  کرمه ی که وه گرت له نش ردهکا کرمۆه   و سوتاندنی  لق و پۆپه وه کۆکردنه

ڕی   ناکرت و له و کرمبوونه ست به زۆرجار هه. رن  ناوبه  له که رادانان و باخه گه  به وه نه ستبکه نوێ ده رله  سه رکی دیکهاج
ریان بۆ   ی قالۆنچه  شیوازی دیکه   ، )ووهکرد'' کلۆر ''  یان  که  داره  واته (کان دروستیان کردووه  کرمه ی که و کونانه ئه
 شدار  که خته دی دره رۆکی قه  ناوه وه و کونانه ڕی ئه لهها   وهر  هه ، و که خته دی دره رۆکی لق و قه  بۆ ناوه وه کرته ده
و   به :پوت بت و ده  کونکون ده وبت یداده پهلشی  خۆشیی دیکه کتریا و نه هنت و به ده  ههش''ڕوو که'' رم ک  له بت جگه ده

زۆر بت نوریش  ت زه ڕوواه ر به گه ڕوات ئه مان ده و نه ره  به  ورده  وردهڵ نده  داری گه .  ''ی نده گه'' گوترت  ده یه دیارده
 ! ڕوخیت  رت و دهفرکی قورس ناگ هز  یان به   باوبۆرانکی به ی رگه  به ، و الوازه
 .  وه  ناوه  له نیوه گه  ،اوی ووڕو که ،   کلۆر و کونکون و ، ،ڵ کرمۆڵ و نده  گهداری   : هوات
ته م پرسیاره دا ئه رهلشه  دی گه :  وه  پیی له نده تۆ ب گه  کۆمه ت ؟ یه وارییدا دیارده ی کوردهکی نوێ ب 
یی  نده  گه  درستکردووهیی کوردی گه  کۆمهی خودێ  ته وه ر بژت له گه  مرۆڤ توندناڕوات !خر   نه وه  دنییاییه به

  ! کراوه  چاری نه ئسته و تا  وتووه تکه
ی  گه ر کۆمه سه ییمان له نده ی گه ریی دیارده  چاکیی گاریگه  به ،ین قی کوردیی بده سته ی نه رنجی هندک قسه ر سه گه ئه

 :   بۆ نمونه ،وت که رده واریی بۆ ده کورده
 ؟   کاروانکوژه ناونراوه   یان به ی به ستره وی ئه رزی ئاسمان و ، پشره کی به یه ستره بۆچی ئه
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 رابوردوودا  دت ، له یان هه ی به ستره ک پش ئه یه  و ماوه ش و جوانه کی گه یه ستره  ئه نکوژها کارو  که  ئاشکرایه به
کان   سروشتییه نایان بۆ دیارده بوون بۆ کات دیارییکردن و ، په ی کاتژمر نهن ی کورد خاوه ر و جوتیار و پاه کاروانکه
ری  به و خه خه و له کاکی کاروانیی شه. هتد  ..ر و روناکیی و تاریکیی و   و سبه ستره ک و مانگ و رۆژ و ئه  وه بردووه
 ،  یانه ی به ستره  ئه  وایزانیوه ی بینیوه شه گه ستره و ئه  و ئه رکی ئاسمانی کردووهی  سه و وه ره ده ته  و چووه وه ته بووه
   رگر و پیاوکوژ توانیویانه وتووه رکه  و زوو به نیا بووه  ته  به چۆنکه .  وتووه ڕکه نیا به  ته  و به  باری بارکردووه ساوه هه
 : گۆڕێ   ک پرسیار دنه دا کۆمه رهلو بیکوژن ، ) ن   ی داگیربکه که باره( ن  ئاسانی رووتی که به

ند  رچه هه  ؟کانی بکات ڤاه ڕوانی هه ی چاوه وه  بئهڕێ وتۆته  و زوو که گۆڕدراوهلوی   شه   که گیرواوه ر نه  خودی کاروانکه  له خنه   بۆ ره
ی  بگۆردرت بۆ بیکوژن ؟ ئهلوی   ، یان شهست  ، با زوو هه ت بووه که ر ماندوو و شه  کارونکه هک ، چۆن  نییه خنه ی ره کی ئاوا جگه یه ه هه

ی  ندرمه  یان جه ،تی ناوخۆ سه ن ده  پیاوی خاوه و رگر و  دز که تاوانکاران مووان ئاشکرابووه خۆ الی هه  ؟ کراوه نه سنیشان ر ده نکهابۆ تاو
 ! . ر بوون داگیرکه

 و ،  جی آوردستانه می آورد و نیشته وخۆ هاوده وخۆ و ناراسته  راسته وه مانه  درزه  له  آه یه یه  بوه   جوانه و بانده  ئهو هک
و  شك له  به ته  و ، بووه ی گۆرانیبژانه  سۆزی دداران و شیعری شاعیران و چریكه و به نگی تكه نگ و ره و ده قاسپه

ر   سه  باس دته و ، آه" خۆخۆربت " آات آه بارده تاوان وه به" و  آه" مانكاتیشدا آورد   هه مان ، له آه ی وته  جوانه سروشته
 و خۆخۆره ؟  ئایا آه چون  ، جا با بزانین آه  ده"و که"   به"کورد"  اته و  و  ئه بایی ؛ خۆی به ناته
 و  و ، واشهۆ  و، باز  داڵ و ، هه: ك  ر نییه وه  راوآه و ، گۆشتخۆر نگخۆش و چیانشینه   نجوان و ده ركی دیمه وه له و په آه
   آه  وریاو چاالآه نده وه ئه. خوات  آانیش ئه  ورده ره به  گیانله و  و آولله ژی  ئه ك تایشكه و گژوگیای وه وه  دانه به. هتد...
بت  و نه دا وا به آرت ، ئه ستگرنه وخۆ ده  راسته  هلكه  نیدا ؛ واته دوای تروآاندنی له مه آمی ته  آاتژمری یه24 ر له  گه ئه

  و بریندار آراوه  آه   : وه ته ر گراویانه  ؛ زۆرجار راوآه آه كی زیرهل و مه  آه. ك رزگاری بووه  یه ندازه  ههناگیرت و تا 
 ی آه  برینه  آه  ، بینراوه گیراوه" داو   "  یان به   آۆژراوه  جاركی دیكه  ، آه رچووه  و بۆی ده گیراوه ر بۆی نه م راوآه به

تاڵ بۆ  واریشدا بنشته  آورده  خۆی تیمارآردووه ، له بۆخۆیواته : 11تاڵ بنشته   له نووك پآردووه  ده خۆی به
زانن   چاك ده وه  ماه  له یان راگرتووه" و  آه " ی  سانه وآه ها ئه روه هنرت ، هه آارده  بهئشانسک  ورآردنی برین سه چاره
  فرت و جاریكی دیكه ده هه وت  ڵ بۆی ركه گه  ، له وه ره ده  بته آه سه فه  قه درتی له  یی نهآرت و ئازاد تنه ر خزمه گه ئه

 آاتی باڕییدا  و له آه.  ی خۆی آه سه فه  قه وه ان دتهبت و ئوار مۆ ده سته مادا ؛ ده ر ئازاد بوو له گه م ئه  ، به وه ناگیرته
وباڕ  ،یان  آه" وترت  شدا پیده نه مه و ته  له   ب دیلبكرت و  جوقا ده  هلكه ری له  سه  آه مۆبكرت ؛ واته سته توانرت ده ئه

. آات  ی پده "  و آه راوه" ر بوو  ی راوآه آه نه ر خاوه گه جار ئه و  بوو و توانی باش بخونت ئه وره  گه ، آه"  و  آه باڕه
       بات بۆ آوی خۆی ده گه ی خوی له آه وه ر آه گرتندا راوآه  آاتی جوته له :  یه یه م شوه م به آه ی یه  پله   ویش به آه راوه

      آی سپی یه آه  چاره نت و  به دارك داده ه ر شخه  سه  له ی تدایه آه وه  آه آه آه سه فه ، قه )   س دایه فه  قه  له آه وه آه( 
وجار   ئه ،بینت ری خۆی نه وروبه ی سروشت و ده آه وه  آه ك آه یه  شوه پۆشت ،به  دادیده–ك قوماش  یه  پارچه–

دات و  شارده شار ، خۆی حه گوترت حه آات و پی ده خت دروستی ده  لقوپۆپی دره  به  آه وه آه یه ناگه  په چته بۆخۆی ده
  وه  خوندن ، آه آات به ستده  ده آه سه فه  ناو قهوی   آه. بت  ڕوانده نیشت و چاوه نگ داده ی تفه پیتكه له ر به سه ست له ده

       وانه  پچه وه  یان به وه" و  ماآه" نگ   ده بن دن به" و  آه نره" ر  گه  ئه ، واته بگرن وت جووته یانه  ده آانیش  آه ئازاده
  آه سه فه  قه  و لهرزی خۆی په یکردن لهرگری و دت بۆ به که  ، یان نره وه وه" و  آه نره" نگ   ده دن به" و  ماآه" 

و  آات دهلستژیان  ن یان تاپ ده زه نگی ساچمه  تفه نیشتووه بۆیان به شاردا دا  حه  له ر آه  و ، آاآی راوآه  وه بنه نزیكده
 . هتد ...و و  آه ره ن و و ، راوه  ماآه رآانی و، راوه  سه ڕاو و، راوه شه ره: ك   وه یه راویش جۆری هه. كوژت نیا ده
موو  ها هه روه  ،هه ر  و گۆشتخۆر نییه كی راوآهل و مه  آه زانت  س ده موو آه  هه  گۆڕێ چۆنكه  دته ؟ بۆیه"   و خۆخۆره آه "     ئایا راسته  آه و پرسیاره  ئهدا لره
  راماندا بۆچی ؟  له یه وره  گه ه م هه ئه... خوات  و ده آوژت و آه و ده  آه  " ر  راوآه"  ئامرك و ،  یكاته  ده آه ره آرت و ، راوآه ده دیل" اڕیی ب "  زانن به ده

و  بت ؟ تۆ بیت آه موار نه آاركی خراپ و ناهه " و که باڕه= وباڕ  که"  تاوانكار ناوی نابات ؟ یان بۆ دیلكردنی  ر ناگرت و به  راوآه  له خنه س ره بۆ آه
  به س دا  فه  قه ی دیل له" و  آه"  ر  گه  ؟ یان بۆچی تاوانه ئه وی دیكه  هۆی آوشتنی آه بته سدا ده فه  قه ی له آه ر و زرنگ بت بزانت خوندنه هۆشیا نده وه ئه

 گرتندا بۆ تاآی خۆی بخونت ؟؟؟؟  آاتی جووته ویندار له وی ئه یانبكات ، یان آه ردی دی خۆی به خوندن ده
   له گورگی برسیی وه  ره آرت آه ورایی ، زۆر جار باسده  سروشتی آورده  به  نامۆ نییه  آه یانداركه یش گ"گورگ " 

 برینداربكرت ، یان گورگكی لر گورگكیان  گه  ئهوت که ستنه وتبت و نچیریان ده فرکی زۆر که  به زستاندا که

                                                 
ی کوردستان گوندنشین  هاوینان   ناوچه زۆر  تاڵ ،  له گوترت بنشته  ده پی وه ره  ده کی لدته یه جیوهوت  کهبیندار بکرت  ، یان درزی ترزوان ب ر دار قه گه  ئه 11 

تاکی زۆری  زوان  بنشته  دارقه برینیبستن ، ده  ههکاندا بن برینه  له کی قوڕینه یه ه ن و ، کۆجه که شوێ بریندار ده  ته کان به دارستانه  له''  زوان  دارقه'' دی  لق و قه
تهله ر و کۆجه ده د ده به  ده ن که که تی خۆشی ده کی تایبه یه  شیوه   و به وه نه که وجا کۆیده ن ، ئهب کان پ شتی کوردیی ببن . 
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 ؟  س نابژت گورگ خۆخۆره  بۆ آه ی باشه ئه. یخۆن   ده ن ؛ واته آه هوید  آه وا  وت ، ئه آیبكه خۆشیان تدا بت و په نه
)یان وایه ؛ چۆنكه ی گورگ نییه  یه وه و آرده گرتن له خنه  ره ست له به دا مه رهلت آه وه  ئه   گیاندارناسان پكی چاك بآار   
  ).گرن ادهڕ ژن و سروشتیش پاآ ده  ژیانی خۆیان ده به  هنن ، درژه ست ده ده  به  ووزه  آارهو  ، بهن هیك گورك ده وه ره

 بن و ، کورد  ''ه   ڕامانی هه '' کاروانکوژه  کی ئاسمان به یه ستره  ، یان ناوبردنی ئه و خۆره ک  که تۆ بی گوتاری وه
   له خنه رهوخۆ  ستهیورابت را بووبت ؟ یان  هند ترسنۆک بووبت نه ی نه  و خراپه سنیشانکردنی چاکه توانای ده

 یکی ناڕاست بگرت  ؟ وه بارودۆخک یان کرده
'' ئازار  ''   به خنه شدا کورد ره نده م  په له''  ن  که  پمپده یه سه و که مگرن ، دوژمن ئه  ئه یه سه و که دۆست ئه  ''  ؟ خنه ره
  ؟؟؟ ....وه  کم بۆ راستبکاته هی ه کک هه ر یه گه ب گریاندن ب ئه دات ، بۆچی ده  گرده وه ه
  وه تای مژووه ره سه کورد له! خر   ؟ بگومان نه  کورد ترسنۆکه ی که و پرسیاره می ئه روه  سه ر بینه گه وجا ئه ئه
تیش  سه ن ده هز و خاوه  و به ند دڕنده  ؛ چه راندا هاتووه گژ داگیرکه  به میشه کات و  ، هه  بوونی خۆی ده رگری له به

ی گرت  خنه ی ره سه و که ئه :  کاردایه ر له مۆش هه تا ئه یزانیین و هه موو ده  هه  که یه ش هه کی دیکه م راستییه ، به! بووبن 
وت ب  یه ده  ؛ و خۆخۆره گر مرڤ بژێ که  ئه بۆیه ! ناوبرا  و له خراپ ناو برا نرا و ناوی زڕندرا و به کی پوه فیشه

هنرت بۆ ڕاوکردن  کارده  ئامرک و ، به کرته  ب خواست و ویستی خۆی ده یوانکه ک یاخود حه یه  باندهک کوردیش وه
 ئایا جاش و خۆفرۆش ب: ک   وه وه بنه  قوت ده کهک پرسیاری دی دا کۆمه رهل . زی خۆی گه ناوبردنی هاوڕه و له

ر  رامبه  و ناپاکییان به تووهفرۆش تیی خۆیان خۆیان  ندیی تایبه وه هرژ  یان بۆ به خۆفرۆش ته  بوونهخواستی خۆیانویستو
خۆی بکات ،  رگری له  ناتوانت به و بزمانه ، که ستنیشان ناکرت ؟  وخۆ تاوانبار ده ی بۆ ڕاسته  ئه؟  یان کردووه که وه ته نه
نی  الیه  به یانست بوون ده نگبه  تفه میشه  هه نشوهما هه رستیش به ندپه وه رژه  خۆفرۆش و به ! نگه ن تفه ر خاوه  راوکهم به
 بزمان  گرت به  ده گه موو کۆمه  هه  له خنه چون ، ره و ده  که  کورد به م که ، به !!! تدا بوون سه نده پاڵ خاوه  له وه مه که

و   به وه بکرتهلی   یان تۆهزار دابت ئا ی دیکه سکی  بترست که وه ی له وه  بئه"و که"ک  نت وه و مشکبچوکی داده
 .  ی پچارناکرت ونه  قزه  دزوه و دیارده  ئهواریی ی کورده گه  کۆمه خات که رده ش ده و ڕاستییه ئه   !وه هۆیه
خۆر و ،   و ، شه رده  دز و ، جه  کاروانکوژه  که وه ینه  بکه وه  بۆ ئه  ئاماژه  راشکاوانه  ؟ پویسته ی کاروانکوژه ئه

 بارودۆخ   به ئاماژه  ندو گوتارانه م په  ئهموو  هه. ئاسمانکی دووردا   له ش نییه هکی گ  یه ستره  و ، ئه تکاری ناو خۆمانه خیانه
واریی  ی کورده گه  کۆمه ن که ده مان نیشانده  وه ئه  و ، وه ته دۆزراوه ری بۆ نه سه  چاره  تا ئسته ن که که ریتک ئه نهو ، دابو

  میشه   هه وانه  ئه  خۆفرۆش ، چۆنکه وجاش ،  ناپاک وی وه نگار بوونه ره  بۆ به بووه ری نه مۆ میکانیزمکی کاریگه تا ئه هه
  وێ تاکه و له رهلر  گه تداردا بوون ، مه سه نی ده پاڵ الیه  له میشه هه ندیی خۆیان وه رژه به ، بۆ ویی بوون  نده هۆکاری گه

گرت و بلیان  خنه  ره یتوانیوه  مرۆڤ نه واته  ، که وه نه بکهل   ی خۆیانیان  ، خزانک یان خک توانیبتیان تۆهسیك که
کک  ر یه گه  ئه شایانی باسه .  وارییدا ی کورده گه ناو کۆمه  لهوام بووه رده م به رده هه  کی کوشنده خۆشییه ک نه  وهیی نده گه

ن کابرای  الیه  له؟ جاش  پی بت بۆچی بووی به جاشک بگرت  له خنه  ره وه تییه  هۆی ناسیاوه  به وه که نزی له  بیورایه
   ،یشتوون   تیگهلی  ه هه ک به  ، خه و جاش نییه  ئه گوترا گوایه  پی ده وه جاشه

 !!.!  یب نییه  و پی عه یناکه  سواریشی بن قه ،ر خۆی سوار بت گه  ئه  واته ''  تداره سه نی ده ڵ الیه گه و له ی خۆی ئه قسه به =  و کورتانه ر بت ئه ک که'' 
نسا  ڕه  جاشی سوپای فهزائیر  جه  لهککی زۆر  خه  : ، بۆ  ونهان خۆشنابن خۆیو تاوانکاری نا  لهن  هه گه ندێ کۆمه هه

  نسا له ڕه رنانی فه ده ، دوای وهیی  هنس ڕه  فهستیژی کۆلۆنیالیزائیر د لی جه  گه رزگارییخوازیی باتی می خه رده سه بوون له
ل و  ش گه ئستهتا   هه.نسا  ڕه ن بۆ فه ڵ خۆیان ببه گه ان لهکانی زائیرییه  جه جاشهکان ناچاربوون  نسییه ڕه زائیر فه جه
  !!زائیر دابنیشن  جه  له بۆیاننییهبوون و  خۆشنه ''   حرکه '' گوتریت  پیان ده  که و جاشانه لهزائیر  تی جه وه ده
موو  مای هه  و بنه مهئ بۆ  ه بوو هردکی کوشند  ده میشه  هه ی که ندییه و گه م ئه  به یه  زۆر بواردا هه یی له نده  گه
بۆ دروستبونی   ره خۆشکه مینه  زه میشه  هه ییه نده م گه  ئه ،تیی یه یی کۆمه نده  گه  له  بریتییه یه کانی دیکه ییه نده گه
کانی   میرنشینه ینه وو بکهڕ و ،  وه بگرینهردوودا رابو ر چاوک به گه  ئه.  یی سیاسیی یه نده  گه کهتر  کی کوشنده ییه نده گه

  بردووهنای بۆ دوژمن   په '' برا '' زۆرجار  وێ که که رده  ده:   وه ان وردببینهخانی له هۆکاری الوازیی و رو ، وکوردستان
 .  ت سه ستھنانی ده ده  بۆ وهندیی خۆیدا و وه رژه پناوی به  لهدژی برای خۆی له

 پ  خۆشیی دیکه ر و نه وه و جوجانه قالۆنچهبت بۆ  وجا ریخۆشده  ئه ،کات ستپده گ ده بوونی لقوپۆپ یان ره کرم یی به نده  گه  کرد که وه م به پشتر ئاماژه
  ! ببات که خته ی دره وه ناوه به
 دژ به ڤاڵ دژی هه  و هه دژی برای خۆی  لهرست بوو و  خۆپهر برا گه دا ئه رهل دژ به ڤاڵ و هاوس و خ ی  هاوسخ
ی دۆژمن  وه ناوه ر بۆ هنانه خۆشکه  رگه بته وا ده کیی  برد ، ئه ره  دهنای بۆهزکی  په  وه الی خۆیه ک له ریه ههر  رامبه به

   رووداوه م جۆره  ئه.کی سیاسیی  ییه نده  بۆ گه ره م رخۆشکه  به تییه یه  کۆمه تاوه ره  سه  له که  وت ، کرمییهبۆ ناو
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وت  که رده ر بۆمانده  پوه ینه ت سای رابوردوو بکه ر سه گه ئه !  ر باوه مۆش هه تا ئه  هه  و ،داوه میرنشینک رووینه نیا له ته
ازیماندا و وی رزگاریخ وه  ری بزووتنه  بوون له وره نگکی گه  ئاسته میشه کی فراوان و هه یه دیاردهو ناپاکیی  جاشتیی  که

: ک   وه نراوهلیریان   نازناوی سه وناو  وه رانه ن داگیرکه الیه  لهشکی کوردستان ر به  هه  و له مه رده ر سه ، جاش هه
ها  روه هه (تی عوسمانییدا وه تی ده سه می ده رده سه  له ناوبراون جلخواری ترک  به وه هن کورد الیه  له کهمیدی  ی حه سواره

  تی کوردستان له  رۆژهه ، له ، ) جلخواری ترک ناوبراون ر به مریش هه حمودی نه می شیخ مه رده کانی سه ترکخوازه
بۆری  ری کوردستانیش رژمی گورگه باکو سیج و ، له به   به''کۆماری ئیسالمی''می  رده  سه  چریک و له می شا به رده سه

ی  زه فره فیف و مه وجی خه فهدین و  الحه  سه)ی سواره(فرسان تان  ی کوردسباشور  له ،ناون لترک ناوی گوندپارزی 
وتبن ؛  رکه کدا دهر ناو ژر هه ت یان رۆژئاوی کوردستان له  ، رۆژههباشورر ،  باکو جاش له. هتد  ..واریء  تهت و تایبه
 ـ تیی یه کی کۆمه ییه نده  گه  له  بریتییه مه  ، ئه یان بووه که وه ته تییکردنی نه  دژایه  که  پسپردراوهرکییان ک ئه  یه میشه هه

  .ر دوژمندا رامبه  به وازی کردووین له ال میشه  هه ئسته تا   که  ی  کوشندهسیاسیی
 .'' وت  ناکه ھهلوی  ی پته که ڵ کۆه نده داری گه'' بژن  مان ده ئه
  رکه و ئه یاتوانی ئه  نهکانیشی  سیاسییه  پارته ،بوو و رکی نه ر و رکخه کخه بوو و ، یه ک نه ناخۆیدا یه  له گه ر کۆمه گه  ئه

ی  شه ی بانگه ها و ئامانجانه نرخ و بهو  نگرانی خۆیانیش بوا پبھنن به ندام و الیه ت ئه نانه یاتوانی ته  نه،ستۆ و   ئه بگرنه
کشی  شبینیی باده وا ڕه ئه، ییدا  نده  گهریتی نهدابوقامگیرکردنی  سه  ر له نکی کاریگه  الیه  بوونه ن و ، بۆخۆیان که بۆده
روونیی خراپ  کی ده رییه  گاریگهتی تایبه  ، به ویانن که ل و وته  گهیزدسۆ   کهشدا سانه و که  بیروبۆچوونی ئهر سه به
 دیی و گۆڕانکاریی  ته  نایه وه  کرده تی به ی بوایان پیه وه  ئه  ، چۆنکهخۆشیان  ناوکانی   هزدسۆندامه  ئهر   سه کاته ئه

   ییه کهیان ن وه بۆخۆیان توانای ئه   چۆنکه ، وه گژاوکه  نه و که  و ئه وه بنه وانیش ساردده  ئه یهت ، بۆ ست نایه ده چاکییان له
  ی که و بوایه  ئه نه گه ئهش  انهزۆو دس  هندک له ، ون نجام بده کانیاندا چاکسازیی ئه  ناو پارت و رکخراوه خۆڕسکی له

  چت که نیو و بۆژۆ ده لکاوکی گه  زۆنگ و زه  به م بارودۆخه ئه.    چاکهست بھنن ده ش خۆیان به  به وانیش تا زووه ئه
د  هن  که شۆڕشکه  پویستی به  ، واتهی وه  بۆ پاککردنه یه هههز  به الفاکی  بهوم   خۆڕه بهو بارانکی  با  بهپویستی

 و سزای یاسایی  تاوانکار بناسرت  بهکار نده  و گه وه شاردرته  نه کاریی چدیکه نده  ، گه  ئاراوه گۆڕانکاریی بھنته
  . بدرت

کان و ،  رمانگه یی فه هر روبه خواردن و ، ب سه  دزیی و ، پاره:ک  وه ی کوردستانباشور  مۆ له ی ئه یه و دیارده ئه
نکردنی بواری   بۆگه  له  بریتییه راستییدا لهبرت  یی ناوده نده گه هتد به...رتیلخواردن  کاریی و به و واسیته واسیته

  ! یه  هه  مژه  زۆر له  نوێ نییه یه م دیارده  ، ئه یوهڕ یی تپه نده  گه  له مکه  زۆر دهتیی و ، رایه به روه به
 :کرێ  دیی ده  به ی لوهمکی نو  دوو چهم به
 . ی کوردستانباشور  له یه ک ئازدایی هه یه  تا رژه  ، واتهن ورن باسی بکه ک ئه خه: میان که  یه
ی  ر سایهژ  له  دزوانه کارهو   ئه ئسته ، دا نجامده ئه یان  کارانه و  ئهر ندی رژمی داگیرکه هستوپو رپرس و ده  جاران به؛کان گۆڕاون  ره کته ئه: میان  دووه
 . درن نجامده  ئه وه رپرسی کورده ن به الیه هتی کورد و ، ل سه ده
 میرات   بهری  خۆگونجنهخۆری تیی مشه رایه به ڕوه کی به یه ازگ ڕین ده ڕاپهتی کوردیی دوای  سه  ده مووان ئاشکرایه هه له
واتی  وو پۆخهم  و هه بگونجنتکانی عراق موو رژمه ڵ هه گه  خۆی له توانیبووی یه ازگ و ده  ئه.جما   بۆ به وه  رژمه له

 پویست بوو چاکسازیی  ،تی کوردیی و شۆرش سه  ژر ده وته  که که .  وه  تدا کۆبووبووهیشیعس بهی رژمی   ساه35
و  رپرسانی ئه  به  زۆر له و ،کرا  نه  کارهو  ئه وه داخه  ، به وه تیی تدا بکرت و توندوتۆڵ بکرته ڕه کی بنه کسازییهو پا
  پناسه .  وه  شونی خۆیان مانه کتیی و له  و یهی پارتی  پناسه  بهعسییان گۆڕی ی حیزبی به  پناسه یه ازگ ده

  ، ویگۆڕی عسییان نه می به رده ریت و شوازی کارکردنی سه نهست و دابوو م هه ان گۆڕیی بهکانی حیزبییه
  سوود و ،  وه نه بخه خۆیان رک توانییان،  و وه دایه نگی ده ر هاووتییان ره رامبه وتیاندا به سوکه هه  له کانیان رۆژانه وه کرده
 و  وه نه وری خۆیان کۆبکه ده ک له بگرن و ، خهر  کوردیی وهتی سه دهی ناو  ریی و خزمخزمنه گه ریی و ناوچه گه  تۆپه له

 ،  م رپرس و تاوانباربکه گشتی به ران به رمانبه  توژی فه ستم نییه به دا مه هلر(  اآسازیی و پاکسازییداچم   رده به رگربن له
یان شداری کی فراوان به یه  شوه به  هر چین و توژکی دیک ک هه رانیش وه رمانبه  فهربووم و ، رمانبه ز بۆخۆشم فه ئه

ندی  ستوپوه  دهویش خۆیان رپرسانی سیاس به ند زۆر له رچه  هه)دا بۆ کورد و کوردستاندانبات و قوربانی  خه  له کردووه
 بۆ خۆشیان ۆڕن بگ زگایانه و ده ی کاری ئه  شوه هیچ شتک لهیانتوانی  نهم   ، به  وه زگایانه و ده  ناو ئه خۆیانیان خزانده

عسییان  ی  به'' ریت  و نهداب'' قی  ده یش کان  کوردییه حیزبه  که س پان وایه  هندک که.  مه و سیسته شک له  به بوون به
ی   شوه دا به رمانگه بردنی فه روه  به،ی گشتیی و  شوه رتییدا به ربه ک و   بواری رکخستنی خه کۆپییکردبت له

  .تیی تایبه
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  و ستاندایه تی عراقی بوه وه ده) قوانین و تعلیمات ( کانی  موو یاسا و رنونییه  هه ڕین کارکردنی به دوای ڕاپه تی کوردیی له سه  ده بوایه ده 
کارکردن و ، دژی  پکبھنایهکان  رمانگه ی فه کان بۆ رنونی و رکخستنی کاری رۆژانه ن پیشه  یاساناسان و خاوه تیی له کۆمیسیۆنکی تایبه

کانی  رمانگه  کارکردنی فه یاسای رکخستن و وه مانی کوردستانه رله ڕی په تا  له  هه وه ته ستایه بردندا بوه ڕوه به عس له ریتی به داب و نه به
کو  کان به رمانگه ر فه ک هه  نه  که یه وه ی ئه که نجامه   ئه! و  بوو وره کی گه يیه  هه و کاره کردنی ئه   نه. چوو رده ده) کان  ته زاره وه( کوردستان

 ناو  پۆل هاتنه  شه  بهر رمانبه  دا فه1974 سای  له !س بژن شتی وانابت   هندک که یه وانه  له .واوی  ته به ڵ بوون نده کانیش گه پارته
کی  هیچ یاسایه ند کاریان به رچه  ، هه وه اندهزر ناو شۆڕشدا دامه تییان له رایه به ڕوه زگاکانی به موو ده  و ، هه هو شۆڕشه

ستی شۆرش جا چ شۆڕشی  کانی بنده  ناوچه میشه ڕۆیشتن و ، هه  ئاسانی ده کان زۆر به کرد کاره ده تی عراق نه وه ده
و اتی ن رایه به روه  به میشه  هه و ڕوه بهک براون چاوکردنی هیچ یاسایه ه و ب ڕخۆ ربه سه  ،ڕشی نوێۆیلوول ، یان ش ئه

  .   بووهتروتوو رکه شۆڕش ب بیرۆکراتیی و سه
 تکی مه هه تیی تایبه بهمانی ی له س ،ر ولو  هه،پارزگاکانی دهۆک وگشتیی و  ری کوردستان بهمۆ باشو  ئه ختانه خۆشبه

کی  یه  و پاره ی پدراوه وره کی گه  و رگاوبان گرنگییه ره و ، بواری خانووبهبینت   ده خۆوه  به وه وستکردنهدر رفراوانی به
الی خۆیدا  ی گشتی به شوه ک به ن و خه س و الیه رنج و پشبرکی زۆرکه  سه وه ر ئه به له ،  رخانکراوه زۆری بۆ ته

 :  ک نمونه  وه ورانه  گه ه و هه له. کرت  یریشی تدا ده زۆر سهی  ه ههکش و  راده
و  رپرسکردنی ئه  و به کۆمپانیاکانی ترکی به   قوتابخانهین بۆ درووستکردن و کۆکردن خایهندیی درژ سپاردنی گربه . 1

 بواری   کۆمپانیاکانی ترک له ی که وه  له  جگه.  و قوتابخانانه  و راگرتنی ئه وه  ساڵ بۆ چاککردنه25ی   بۆ ماوه کۆمپانیایانه
 کورد چییان رپرسی به ؛بوو  ی نه هک ندییه بهرگ ند به ر پبه ینده رای به کابر گه  ئه ، الرسازییدا ناوبانگكی باشیان نییه ته
 و ،   رمایه  و سهکرت سازدهکانیش  ا کوردییه کۆمپانی  به وستکردنی قوتابخانه در ی که وه  له  جگهری ؟ رامبه ستدت به ده له
 . 12  هو نتهبم  کوردستاندا   لهتواندرت  دهر ش هه که رپرسیارتییه به
  و کۆمپانیایه   و ، ئه کۆمپانیایاکی ئرانی ه ب زم دراوه ی ئه که ه ''  تونل ''وستکردنیندیی در  گربه بژرت که ده.  2

   وه نییه مه قه یی و تهاست و بازووی کرکار و ئامری ئاس هۆی ده  به  واتهکات ؛  وستدهرر ربازکی کۆن د سه  له که تونله
ک پرسیار   راست بت کۆمه واه و هه  ئهر گه ئه. چت  ند ساکی پده ن و ، چه که  کون ده که شاخه) تی ئن تی ( 
   به  و ، چیاکه واو بکرایه م با زووتر ته وت به ك گرانتر بکه هند که  پۆژه  که وه کرایه  نه وه بۆ بیر له: ک  وروژنت وه ده

بۆخۆمان بۆ  ) Know How (   کارهنانیان  فربوونی بهکان و ، ئامره  کونبکرایه) ی ئن تی ت( برتی   له '' درل '' ئامر
 ن  بکه)تی ئن ت ( ن  تان ته یان  تا سه توانن کۆنترۆی ده زگای ئاسایش و زانیاری ئه یان ده  ؟ وه ته  بمایه ی دیکه پرۆژه

راپکاریی کانی رژمی ئران خ دار و جاسوسه پاس  بگرن که وه رێ له و ،  ناو کوردستان ھنتهی  ده و کۆمپانیایه  ئه که
 ن ؟ هک  بۆخۆیان و بۆ کورد سازده یه هشئر م سه ئهبۆ ن ؟   که پنه

  بگومان زیان بهکرت و ،  وده پهعس  می به رده ریتی سه دابونه  هندک بواردا  له ئسته  کرد که وه م به پشتر ئاماژه
  ربچووایه  شونک ده ک بۆ یه رژمدا پرۆژه می رده سه ر له گه ئه :  بۆ نمونه نت یه گه ییش ده وه ته  نه ،یی گشتیی وند وه رژه به

خوارد و  ئهل انی بک پارهک و ،   یه ری ژماره نده ک به گرت وه دهانیر  وه انیخۆبۆ عس  بهکانی وره  گه هرپرس ؛ به
  رپرسیش بوون له وخۆ به  بۆخۆیان راسته  ، چۆنکه  که جکردنی پرۆژه جبهبۆ  کی دیکهر نده  به  به وه دایهانی ئه
 !کان رمانگه فه

  وانیش رسی دوای ئه بهکو   به کان  رهو  گه هرپرس ر به ک هه دییدا نه تی کور سه ی ده ژر سایه  له  که وه گرنه  ده  ئسته
شی   به که  پارهر نده ست به  ده یشته  گه ر و ، که نده  به درت به جا ده و خۆن ئه هیدلن و  که  ده پرۆژه  بهتس ستاوده ده

واوی  ناته  بهرگرت ی وه  بک پاره  یان که ،کاریی و دزیی تدا بکات بت ساخته ویش ناچارده  ناکات و ، ئه که پرۆژه
وه  سازیی بکاته کی بازرگانی یان پیشه یه وت پۆژه کک بیه ر یه گه  ئه وه گنه ها ئه روه  هه  ،ابکاتڕبھت و ج  به که پۆژه

رنجی   سه که ی  ه دزوان و دیارده  لهن دوو نمونه   انهم ئه( ش  هاوبه کان بکات به رپرسه  به درت که  ڕی پده رجه و مه  به ،
  ) .زایی گشتیی  هۆی ناڕه ته  بوونه ونکش ک رائه خه

                                                 
 یمانی سله/ رمی کوردستان  تی هه  مهی زانستی حکو وه دنی با و توژینهونزیری خ  ، وه رده روه زیری په محدین وهبدولقادر  عهونم  شه. ری پۆفیسۆر د ده یاریده 12

شاندکی بۆ دا   ئواره ر له  کاتژمری پنجونیوی سه  له2004 / 07 /30وتی  ینی رکه رۆژی ههمانیا   ئه-  بۆن ی کوردی له وه کۆینهلندی   ناوه- ند ناڤه  له کۆڕکدا که
  :گوتی   سازکردبوو یمانی تی سله رایه به روه به/ رمی کوردستان  تی هه زانستیی حکومه

کانی  ندییداره وهزگاپ  و ده رده روه تی په زاره ئیدی وه کرد ،  یان درووستده که ر بینای قوتابخانه  هه کرد ؛ واته کانانیان درووست ده هری ناوخۆ قوتابخان نده جاران به
بۆ ) تیی تورکیی و کۆریایی یبه تا به(کیی   ره  کۆمپانیای ده درن به کان ده  نویه  قوتابخانه ئسته .  و قوتابخانانه کانی ئه  کۆکردن و دابینکردنی پویستییه ستان به ده هه
 .  و قوتابخانانه رپرسن له  ساڵ به25ی   تا ماوه و کۆمپانیایانه کی مۆدرن و ، ئه یه ر شوه سه کانیان له موو پویستییه وستکردن و ، کۆکردن و ، دابینکردنی ههدر

 .شداربوون  دا به و کۆڕه  بوون و له و شانده ندامی ئه اوک  یش ئهرزگار جی. قا و ، د پۆ خانه. ڕزان د به   که شایانی باسه
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ندیی  وه رژه تی به  و ، خزمه رگرتووه  بارودۆخ وه  سوودیان له بوون که سانک هه  کهامکد رده ر سه هه ه ل  شایانی باسه
  ک به ک خه  کۆمه1991وی سای  ڕین و کۆڕه وخۆ دوای ڕاپه ڕاسته: ك  وهند بوون  مه وه  و ده خۆیانیان کردووه

نی  خراپ کراو  مه نی و خوارده مه  فرۆشتنی  سوته و ، بۆ ئرانکان نگهرما لی فه لوپه بیل و کهئاودیوکردنی  ئامر و ئۆتۆم
نانیان ه کار رواری به  به ی که نهرمانا  و دهت و بابه   و ئه. ئارد  و به چ تکه  و گهکراو  دهنزین وت و به  نه و به ئاو تکه( 
دار  کی پاره خه   بازاڕدا به لهما   نه  ، دواتر باوی گه13ر سه به گوترا گه ند بوون و پیانده مه وه ده ) هتد.. . رچووبوو سه به
 .!  نده ببوورن نازانم بلۆک چهلم  ، کرت  ده'' بلۆک  '' باس له  ماوه ریش نه فته  باوی ده ئسته و 14ر  فته دهن گوترا خاوه ده

  رانییان خۆشبت و ئاسووده کی کوردستان گوزه هل بت و خ سه مان تروته که  وته  که ی شانازیی و خۆشحالییه جگه
  وژنت هه  ده ماوه مووکات  جه تیی هه ندیی تایبه وه رژه یی بۆ به وه ته نهندیی و سامانی  وه رژه هنانی بهکار ، بهم  بژیین به

  .ژمردرت ت ده  تاوان و خیانه به
  ؟ین بکهر سه هچۆن چار ییت بورایه روه نیویی به گه= نیی  ی بۆگه ی دیارده ئه

   بهوه  تا خواریخوره  هه وه ره ری سه سه  لهکان رمانگه ی فه وه  ڕکخستن و ڕكخستنه : تیی واته ڕه کی بنه چاکسازییه
 و  رمانگه پاراستنی فه  ،  ویاسا  به کان رمانگه ی فهشوازی کارکردنران و رمانبه  فهی  رک و کاری رۆژانه ئهدیاریکردنی 

ر  رمانبه ی ئاستی بژوی فه وه رزکردنه کان و ، به  سیاسییه رپرسه ردان و گوشاری به ستتوه ده  ران له رمانبه فه
شکردن و  ، دابه پی پویستیی و  کان به مانگه ی فه وه کردنه توندوتۆبژنت و ، ک بتوانت خۆێ و خزانیی پ یه شوه به

نشینکردنی   خانه یان زراون و دا دامه رمانگه  هندک فه  پویست له  پتر له ی که انهر رمانبه و فه ی کار بۆ ئه وه دۆزیینه
 ستکردن به ی ئاستی هه وه رزکردنه  بهی میکانیزمی گونجاو بۆ وه  دۆزینه ، و نشینکردنییان هاتووه کاتی خانهی  وانه ئه

تییکردنی  دژایه  و ، چاودریکردنی کاری رۆژانه وردوو و ،خۆب ر و له ری داهنه رمانبه رپرسیاریی و ، پشتگیرییکردنی فه به 
  . بواری ملمالنی سیاسی  له رمانگه ی فه وه دورخستنهو  سزای یاسایی توند و تیژ  به رتیل و واسیته ی به دیارده

ی و  که کاره  له رپرسه و ، به  دیکه ککی ر یه ک هه  وه که ریش هاووتییه رمانبه ر کوردستان ئازاد و دیمۆکراتیبت ، فه گه  ئه
 هاوکارانی  وه  هۆی بیروبۆچوونی سیاسییه ی بکات یاخود به  قسه رپرسی سیاسی بترست و به به ، پویستناکات له

ر  گه بت و ئه ریش ده مھنه رهه ی خۆشبت به که کاره س دی به رکه هه. ی بزاربکات یان بۆخۆی بزار بکرت  دیکه
 .بت   دهیشزدسۆوا زۆر  ر ئه ک بۆ رژمکی داگیرکه کات نه ل و نیشتمانی خۆی کارده ستبکات بۆ گه هه
 
 تیرۆر .2
 

جار  جاربه یشمیدیاکانی کوردستان ،  وڵ  تاک و کۆمه بهکی بتاوان   کوشتنی خه  له  بریتییه که  یه م دیارده دووه  تۆقاندن
 .....  تیرۆربژرت  دهپی  دا مه رده م سه له.   ووه نه ده دهلئاوڕکی چروپی 

  مۆ هزه تا ئه  هه وه تای مژووه ره سه له  ، کی نوێ نییه یه  دیاردهکی کوردستان  ی خه تۆقاندن ، وندن تۆقا واتهتیرۆر 
رد و کوناوبردنی   بۆ تۆقاندن و لهستیانھاتبت ده  و لهبووبت  هه رچی کاری نامرۆڤانه ههکانی کوردستان  ره داگیرکه

ست و سۆزو ویژدانی  ژاندنی هه  هۆی هه بته  ده میشه  هه  نامرۆڤانانه و کاره بگومان روودانی ئه.  کوردستان کردوویانه
می  مینیی و هاوخه ست و سۆز و ماته ربینی هه کات و ، ده تیرۆر و تیرۆریستان ده لهت  فره مرۆڤ  نه، ی کوردو  هو ته نه

 داش ساتانه و کاره ڵ روودانی ئه گه  لهتی و ،  جی خۆیدایه  زۆر له  تیرۆریستییانه و آاره ی ئه انهڕز  به و قوربانیه بۆ ئه
ڕوو و ، زۆر    نه خه ده ی آورد وه ته ی نه مینییه ست و سۆز و ماته و هه شکی زۆری ئه یاندنی آوردستان به گاآانی راگهز ده
س   و ، بیر و بۆچوونی زۆرآه وه یه و باره  له قسه   دنهیان و ، رۆشنبران  داران و ، مامۆستا تمه  سیاسه تیی له سایه آه
  . تگیر دهر وه
 :یان بۆ بکرت   ئاماژه  پویسته ژنن که هه ند و پرسیاری گرنگ ده هه ک ره  کۆمه و دیدار بیرو بۆچوونانه ئه
ر  ماوه  جه له یتا داوا یتاپه  په و تاوانانه تكردنیان له فره ڵ نه گه  له  ڕزانه  به داره تمه و مامۆستا و رۆشنبیر و سیاسه ندك له هه
و   هاریكاریكردنی ئه  آه  وه نه هآ  ده وه  ئهر سه  لهتخ ن و، جه زگاآانی ئاسیش بكه  هاریكاریی پۆلیس و ده  آهن هآ ده
 بزانت  ر و دسۆز آه روه آی نیشتمانپه ووتییهموو ها ی هه به.  هۆآاركی گرنگ بۆ بنبآردنی تیرۆر بته  ده زگایانه ده

ڵ  په ریستی چهستكی تیرۆ ر هرشی ده  به وته آه ی ده آه ڤاڵ و پارت و شاره سوآار و دراوس و هاوڕێ و هه خۆی و آه

                                                 
  .  مریکاییه ئه''  دۆالریی 100 ''  ست له به  مه  گه 13.
   گه100   له رک بریتییه فته  ده 14
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و  دا ئه رهلم  به. بگرت   ترسییه و مه  له و هاریكارییان بكات و رگه وه  ئاگاداربكاته زگایانه و ده تی ئه یهر شان رآی سه ؛ ئه
 :  گۆڕێ آه   دته پرسیاره
 ؟   پۆلیس موو ببین به  هه آرت آه رده سه  چاره وه ویی ئاینیی به ی توندڕه ئایا آشه

داران زۆر  تمه یاندنی آوردستان و مامۆستا و رۆشنبیر و سیاسه زگاآانی راگه موو ده ر هه وبه مه م له آی آه یه ماوه
 '' سات سه  موئه  و تی یاسا وه  ده '' و '' اتییی دیمۆکر گه کۆمه'' و  ''نیی ده ی مه گه آۆمه'' باسی درووستكردنی رمی  گه به

 آرد ،  یان ده
  ؟تبنی  ده ی مه گه  درووستكردنی آۆمه ، گۆڕینی و  پویستمان به ن آهایژی آدا ده یه گه  آۆمه چ  له ئایا ئمه
 ؟نن  نگاوده  هه گه  پۆلیسییکردنی کۆمه  بهو ره ما و به  نه  بیروبۆچوونانهو پ باوی ئه بۆچی له
 بوو ؟  ئارادا نه ترسیی تیرۆر له آرا ، مه نیی ده  ده ی مه گه زراندنی آۆمه  باسی دامه آه ر وبه مه ند رۆژك له ئایا چه

 آان بكات ؟ تییه یه  ، ئاینیی و ، سیاسیی و آۆمه فیكریی و ری آشه سه چاره توانت  آی پۆلیسیی ده یه گه ئایا آۆمه
ش داوای  سكی دیكه رآه  هه وداران تمه  و سیاسه آانی دیكه رتییه به روه آانی ئاسایش و به رپرسه  به ر گه وایه ئه ره

 هاریكارییكردنی    به دام آه ایهو بو ڕن و ، منیش له بگهدا  له په بهریی  سه  دوای چاره  به ،ن و بكه ر ماوه كارییكردنی جههاری
ك آاریی   ند هجامدانی   ئه مان بگیرت له آه وته  و نامۆ به  سی بگانه  هندك آه  له توانرت رگه ریی ده ماوه جه

   لهزنتریان رآكی مه آان و ، یاساناسان و رۆشنبیران ئه  م ماموستایانی زانكۆآان و ، زانا ئاینییه به.  تیرۆریستیی
ی  وه  و ، توژینه وه بات و تكۆشانه پانی خه  ناو گۆڕه  بنه وه ی فیكرییه ك پۆژه  آۆمه  به  آه یه وه ویش ئه  ؛ ئه ستۆدایه ئه

ی ناو  کانی دیکه تییه ڕه  بنه  کشه و ، ئیسالمی سیاسیی و گه آانی ئاین و آۆمه ره وه ر ته  سه  له وه سته ده نبه زانستیی بده
 .   گه مهکۆ
  ستنیشانکردنی تیرۆر به و ، ده تیرۆر  له تکردن فره نیا نه ته وارییدا به ی کورده گه ک کۆمه می وهالکی ئیس یه گه  کۆمه له
شهکی جیھانگیریی یه هشککو روونکردنه  به ، ناکات که  چاری ک رن بۆ خۆشکه مینه  زه  کهی تییانه  تایبه و هۆکاره ی ئه وه 
 ی  پشکشکردنی پرۆژه ی به وه نگاربوونه ره بهو ،   کوردی وه ته  دژی نه ''ئیسالمی سیاسیی'' تیرۆری نانی کاره به

شکردنی  رخستن و رووڕه و دهکانی  ییه وه ته  نهندییه وه رژه به   به ئاشناکردنی و  گه کرنی کۆمه رده روه ریی و په ڕۆشنگه
، کان و  ژاره  هه  توژه و رۆشنبیرییتیی یه  و ، کۆمهئاستی بژویی  وه رزکردنه  به  بهخدان  ، بایه وران ی داگیرکه پرۆژه

ر  هه ت له فره ربکات و ، نه سه  چاره کانمان ئاشتییانه ناو خۆماندا کشه  له وتۆ که تیی ئه یه وتنکی کۆمه دی رککه نانهه
   . توندو تیژیی بکاتوکارکی تیرۆر

  ی وه کۆینهلر باس و   به  بخرته رچاوبگیرت و به میشه له کیی ئیسالمی سیاسیی  هه ره ی سهمک  چهدوو  پویسته
  :   بریتیین له  کهربکرت سه له

  ؟وت وارییدا کن و چییان ده ی کورده گه ناو کۆمه  ئیسالمی سیاسی لهی شخه مهگرانی  هه.
  ت بگرنه سه وت ده یانه  ده '' ئیسالمی سیاسی ''کانی ڵ و ركخراوه هموو حیزب و آۆڕ و کۆم هه   که ئاشکرایه کی پشه
  وه یه و باره  له ،ته سه ستھنانی ده ده به  نه و پارت و کۆڕ و کۆمه نی ئهوستبوکیی در ره ستی سه به مه  واته  ، کهست ده
نی حوکم و  نجومه کانی نو ئه نه موو الیه  ههتدا، سه هپناو د  له ت ملمالنیه سیاسه": تیی  ی هاوتی نوسیویه هنام فته هه
 ت بۆ  سیاسه ن ئمه  ده ی که دوانانهلو  ی ئه رباره ن ، ده که دا ده م ئامانجه پناو ئه ن ملمالن له نجومه ی ئه وه ره ده
  .16! ی یانی چی ؟  که  کارنه پایه و  پلهتدا بۆ سیاسه ر له گه جا ئه''  وتی 15دین هائه دین به الحه ن سه رگرتنی پۆست ناکه وه
 و وست بووبتریی ئیسالمیی در خوازیی و رۆشنگهستیی خر به  مه نییا به ته  به  که  حیزبکی ئیسالمی سیاسیی نییه چهی
وان  ئه واته  ، که ! چیدیکه و ت برستیی خودپهریکی  ر خه روش هه ک سۆفی و ده  ، وهست و  ده تهرت بگ سه وت ده یه نه

کانیان   خۆیان و کاره رج نییه م مه هنن ، به  کارده تی خۆیان به ستی تایبه به  بۆ مه  پیرۆزه و ناوه موو شتک ئه پش هه
 پۆشن ده'' رگکی ئاینیی  به''  ی  وه ر ئه به نیا له ته  به نابت وه ر ئه به  بت ، لهوا  و ڕهکیان وت راست رچییه  هه ،پیرۆزبن و

 و ر بۆ ڕاست  پوه.  ن یاساوه الیه  له وه پرسینهل  پیرۆزییان پبدرت و پاڕزراو بن لهکانیاندا  ه  کۆمه ور پارت سه به
یی   وه ته ندیی نه وه رژه  پارستنی به میشه ب هه ش بت ، ده'' ئیسالمیی '' ر  گه ئهک یان پارتکی سیاسیی  ر کۆمه وایی هه ڕه

دوو خای   .راندا ی کورد و داگیرکه وه ته یی نوان نه میشه  ملمالنی هه نگرتنی کورد و کوردستان بت له  الیهکورد و ،
 ی  شوهمیان که یه:   نه  ڕ و کۆمهۆو پارت و ک ک له ر یه  ههڵ گه لهوتکردن  سوکه نگاندن و هه سه ن بۆ هه گرنگ هه

                                                 
 می کوردستان کگرتووی ئیسال مینداری گشتیی یه  ، ئه ه)دین هائه د به مه دین موحه الحه سه(  مامۆستا  ست له به  مه 15
  com.hawlati.www 2004 / 6 / 16  ممه  ، رۆژی چوارشه3  ڕه الپه) 178 ( ی هاوتی ژماره نامه فته  هه  بوانه16
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 و  میان شوه   و ، دووه و داراییه کارهنانی ئه تی به  و ، دابینکردنی دارایی و چۆنییه  وه کانه کییه ره  ده نه الیه  بهن ندییا پوه
 . یی کورددا وه ته ندیی نه وه رژه  پناوی به باتکردنیان له ی خه رژه
 : کوردستان  ی ئیسالمی سیاسیی له نی  کۆڕ و کۆمهوستبودر

ن  و ، گوندكی  که  ده وه  موسومانبوونی خۆیانه انازیش بهکی کوردستان موسومانن و ش ی خه بگومان زۆرینه
  ی لهتی تایبه  کوردستان و به ی ئیسالمی سیاسیی له م پارت و کۆڕی و کۆمـه بت ، به ا نهدوتی تی بوو مزگه کوردستان نه

ک  وه ) 03/1975 / 20 ــ 09/1961 /11( یلولدا   شۆڕشی ئه لهشدابوون  زانایانی ئاینیی به. بوو  باشوری کوردستان نه
 . پارتی دیموکراتی کوردستان  ر به رکخراوکی سه

نگی عراق ــــ ئران پارت و رکخراوی ئیسالمی  تای جه ره  سه تایلول و باشتر بژین سھنانی شۆڕشی ئه ره  دوای هه له
نجامی  رئه یشتنی فیکریی و ، ده کی پیگه هک پویستیی کی خۆڕسکیی و ، وه یه  شوه  باشوری کوردستاندا به سیاسیی  له

 ژهملمالنز و توگه کانی کۆمه رییه سیاسی و رۆشنبی ناو ه وابوون به به مه واریی و ، به ی کوردهشدارییکردنی  به ستی ب 
       تا رژمی  ره هس !  وه وانه  پچه به. دا  نه ری هه بوو  و ، سه کی کوردستان دروست نه باتی رزگارییخوازیی خه  خه له
 هاندانی  دروستکردنی   ر بوو له ستپشخه  ده تی کوردستانه ری رۆژهه  داگیرکه که'' کۆماری ئیسالمی ئران '' 

  ویست له  ئه و رژمه  و ئه وه گیرسابووه  شۆڕشی باشوری کورستان هه وه که  الیه  له دا چۆنکه'' ئیسالمیی '' رکخراوی 
 هۆی   کاتی پویستدا به کانی ناو شۆڕش بت و له  سیاسییه ه کانی پارت و کۆڕو کۆمه  چاالکییه ی له ئاگا وه نزیکه
ڵ رژمی عراق و پی  گه نگدا بوو له جه  له وه کی دیکه الیه ربدات و ، له  کاروبارییان وه ست له  ده وه خۆیه ر به نکی سه الیه
شکری موسومانی   بوو له وه  ئه ،بت بۆی ند ده مهدر سوو  ههموو بوارکدا  هه له خۆی ر به کدار ی سه ی چه و کۆمهوابو

 :  ''کانی ئیسالمی سیاسی رکخراوه'' دروستبوونی وت له که رده نی کوردییش پشککی به ها الیه روه کورد دروست بوو ، هه
ک و   چه وه و ریکخراوانه ری ئه وابوو  لهیوردستان پکتی نیشتمانی ک تیی یه تایبه کان و به  کوردییه   پارته تاوه ره سه له

  یه هو ئابۆق توانت له کرت ده ده'' کان  ئیسالمییه '' نه   بۆ الیه  که وه و ئاسانکارییه  هۆی ئه وت به که ستده تیی دارایی ده یارمه
 و  و رکخراوه ئهوستی  ههم  کات ، به ب وه  جیھانه ندیی به  وهتوانت پ  و ده پاوه ریا سه سه  به رزگارببت که

 نوان   لهڕ شهم  که  دا یه1982 هاوینی   له  زوو واته ر  و هه وه گرته نهکیان کتی یه  رژمی ئران و یهکانی ڕوانییه چاوه
ی  رگه هندین پشم ر رژانی خونی چه ده  هه  هۆی به کتی روویداو بووه کانی یه شکری موسومانی کورد و هزه له
 باشوری  له'' یاسیی ئیسالمی س'' کی  ند پارت و کۆڕ و کۆمه دوا چه وه ئیتر له. ندیس  الحی موهه ک سه رگی وه جه به

 باشوری کوردستان   له '' ئیسالمی سیاسیی ''کی ر پارت و کۆڕ و کۆمه وێ بژم هه نامه. وست بوون کوردستان در
نیا  ته وان به ر ئه  ، یان هه و  بووه وه کییه ره نکی ده  یان الیه  وه ی رژمی ئرانهر ستپشخه  هۆ و ده وستبووبت بهدر
مه ندییان به وهپراق  و پارتانه موو ئه  هه  که مووان ئاشکرایه بوو ، الی هه  هه وه و رژت پارتی  نانه ته( ی کوردستان و ع

ڵ رژمی  گه وخۆیان له وخۆ و ناراسته ندیی راسته وهددام پ می سه دژی رژ  بوون لهنگدا  جه  له که) کۆمۆنیستی عراقیش 
کتی هۆکارکی  ڕی نوان پارتی و یه ها ملمالن و شه روه هه. کرد   هاتووچۆیان ده وه هیو ر و ، له  یه بوو و هه ئران هه

و  کتریی ئه تییکردنی یه ی دژایه  سایه و له وستبوونی گرووپی توندڕهو در و ناکۆکییه رگتن له وهدی گرنگ بوو بۆ سوو دیکه
 .دا  نه دوو الیه

رانی کوردستان ،   داگیرکه کداریی و سیاسیی  که باتی چه پانی خه ر گۆڕه  سه  توندی هاته  به  کاتکدا  ئیسالمی سیاسی له
هنا بۆ پاساو  کارئه ان به ئاینی پیرۆزی ئیسالمی  و بویژدانانه  باشوری کوردستان  بدینانه ت و چ له  رۆژهه چ له
رمانی   فه تی کوردستان  به کانی رۆژهه ڵ تیربارانکردنی الوان و کاولکردنی گونده کۆمه به: ک  کانییان  وه ی تاوانه وه دانه
 .ر باشوری کوردستان  نفال و کیمیاباران بۆ سه کانی ئه ال سادقی خاخای و سوپای پاسداران  و ، هیرشه مه
  ستن و ، ببنه ی کوردستان ببه مدیده کی سته  خه پشت به'' ئیسالمی سیاسیی کوردیی '' کانی  نه  الیه بار بوو که ه ل مینه زه

شی تاوانکاریی و   رووی ره  له رده  په وه گه به  م به رده  و ، هه رانه  داگیرکه و رژمه ی ئه وه نگاربوونه ره نگی به پشه
 دژی  له '' جھاد'' و  ر  داگیرکه وای دژ به باتی ڕه  خهریی ی و ڕبهری  رابه بن لهشک  و، بهمان  یان هه ناموسومانانه

م  ر ده به یی و ، رگر بن له وه ته بایی و ئاسایشی نه  هۆکاری ته ن و ، ببنه ویی بکه  کوردستان پهیران داگیرکه
تیی و  بایی و برایه پاندنی ته ن بۆ سه کبخه کوردستان یهکی   کورد و ، توانای ئاینیی خه ڕی کورد به گیرسانی شه هه
ریی و  بواری ڕۆشنگه له  . ستیان دیارنییه دا جی ده و بواره  له وه داخه  به .کانی کوردستان  سیاسییه کیزیی هزه یه

  و''ئیسالمی سیاسیی کوردیی '' کانی ناو  نه  الیه بوایه  ده موسومانانی جیھان مان به که  وه ته وای نه ی ڕه ناساندنی کشه
وتی کوردستان و ، سای   مزگه5000ی  ر نزیکه سه  لهانی زانستیی وه کۆینهلکانی کوردستان   ئاینییه نده زگا و ناوه ده

ڵ  گه عس له  رژمی به   که ییان بکردایه تیی و وژه یه خی ئاینی و کۆمه کانیان و  بایه درووستکردنیان و مامۆستا ناوداره
بیی و  ره  وتانی عه ی زانستیی و له نامه گه به  به  بیانکردایه ،کانی کوردستاندا کاولی کردن  و کاولکردنی شارو گونده
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ئاین و   دژبه و رژمه  ئه  که  و ، نیشانیانبدایه وه ته کاندا بویانبکردایه تییه وه  نو ده  ئاینیه ر رکخراوه سه ئیسالمیی و به
. ناوبرد  دا له وتانه و مزگه ڵ ئه گه خی له بیی و مژوویی پبایه ده ستنووسی ئاینیی و ئه  چۆن   قورئان و ده تییه مرۆڤایه

  ت به باره  سه وه ته ان کۆبکردایهی زانستیی نامه گه  و به وه کۆینهل  و رییان بکردایه ستپشکه  ده بوایه  ده مانشوه هه به
  وه ته بیی و ئیسالمیی بوبکردایه ره  جیھانی عه یان له نامانه گه و به رژم و ئه ی کانی دیکه تاوانهنفال و  قوربانییانی ئه

 . ی کورد  وه هنا بو توانه کارده عس ئاینی پیرۆزی ئیسالمی به  رژمی به چۆنکه
وای  ی ڕه بۆ ناساندنی کشه  وهانگاو نر  و هه ووهدریان کر ستپشکه  ده ن که تی هه سایه ن و که ندێ الیه بگومان هه

و  نجامدا له  چاالکیی ئههندککاندا  ته وه تای نه ره سه کگرتووی ئیسالمیی کوردستان له یه :    ، بۆ ونهمان که وه ته نه
 زانای مانیا  ئه  له مدا ی دووه  کۆنگره له .ی کورد سازدا  رکردنی کشه سه ی ئیسالمیی بۆ چاره  و ، کۆنگره وه یه باره
   به ووهبووان کرد  ئاماده  و گۆتارکی زۆرنایابی پشکش به و ، هبوو  ئامادهز به مال نه مامۆستا جه مان که وه ته ی نه وره گه

  ته  بووه کتب و  به  کراوه و گوتاره ئه . '' و إخوانھم المسلمون المستضعفون الکرد'' ژر ناونیشانی  بیی له ره زمانی عه
 ی دوژمنانی کورد و کوردستانی قینه  ڕاستهیوست وت هه بیهسک  رکه  بۆ ههند مه وه نرخ و ده  به زانستییکی هی رچاوه سه

 : بژێ   و تیدا ده  جوانی بۆ نوسیوهکی کییه د ساح گابۆری پشه مه دوکتۆر موحه پۆفیسۆر  ،وت  ربکه بۆ ده
لئال یستمر الخادعون ...  و یقرأوا هذا الکتاب أکثر من مرة لیس للعلم فحسب بل للتذکیر أیضارةضحاأن یسمعوا هذه الم  إن علی الکرد قبل غیرهم  ''

 و لقد صبر المخدعون ... واإلنسانیة واألخالق والضمائر  و لم یبق هناک مجال للمزید من المتاجرة بالدینا و طویال بما فیه الکفایةالذین خدعوا کثیر
منزلة من رب العالمین ألمثالھم ، فلیسمعھا أعداء الله  الطواغیت وقد حان موعد البشارة القرآنیة لھم ،أزفھا إلیھم ... صبرهم  ویکاد ینفذ کثیرا و طویال

 ، وهذا وعد ولیسمعھا المظلومون و المستضعفون من الشعب الکردي . وهذا وعید الله... والترک والفرس وآخرون من دونھمکبرون من العرب تالمس
  .'' 17. الله 

کتی و پارتیی  سکی نوان یه تیی ته رستیی پارتایه ندییپه وه رژه عس ملمالنی سیاسیی و به  رووخانی رژمی به دوای
کانی  وره گه  شاره تیی له  تایبه و به '' ش ئازادنین ئستهیان تا  زۆربه  = کان ئازادکراوه  تازه ''  ره ڤه ده وستی کوردی له هه
 . ش الوازکرد  موس و زۆر شونی دیکهرکوک و  ک که وه
 و  وه نه پبکه  لنه و که ستۆ و ئه  ئه یی پرۆز بگرنه وه ته رککی نه یاتوانیی ئه نه'' ئیسالمی سیاسیی کوردیی '' کانی  نه الیه
ویی  عنه ی مادیی و مهعس و هاریکاریی و هاوکاری ی به  و پاشماوه بی هاورده ره دژی عه ی ملمالنی له وه ی پشه ره  به ببنه

  وه ڕانه ان بن بۆ گهن و پاپشتی وستبکهبوونیان بۆ درج ن و خانوو شونی نیشته تییانبده ن و ، یارمه کان رکبخه بۆ ئاواره
  :  بۆ ونه.  رستان  زپه گه ن دژی ره کهلبرگرییان  وتکراویان و به ر ماڵ ومکی زه بۆسه

 و  ی تیرۆریستان شه ڕه هۆی هه  خزانی کورد به750   دا پتر له2004 سای  امنر لهی ڕی په واکی ماپه  پی هه به
 15رکوک و  جھشت و رایان کرد بۆ که  به ویجه زای حه  سنووری قه  تکای ماومكی خۆیان له وه کانه عسییه به
 وام بوو رده ر به  هه شه ڕه  یشدا هه2005ڕاستی سای   ناوه  له وه وێ مابوونه ی له وانه ها ئه روه هید کران هه ردیش شهکو
رپرسی لقی  به)  و گۆران سره خه( زاری  ی میدیا له نامه فته ها  هه روه هه . 18جبھن  یان بهکان ی ماه وه ریان بۆ ئه سه له

 موس   کورد له600  ئستهکو  تاوه   وه عسه دوای روخانی رژمی به  له : بژێ    ده وه کوردستانه ی پارتی دیموکراتی 14
 ،  جھشتووه  شاری موسیان به وه کانه ی شۆڤنیی و تیرۆریسته شه ڕه هۆی هه  مای کوردیش به5000تیرۆر کراون و 

ر   سه کرته  موس ده ی له رستییه زپه گه  ره و هرشه شکن له کان به به ره ال عه  مه کات که  ده وه  به ها میدیا ئاماژه روه هه
   :بژی نای العربیـة ده وانکی که ڵ رۆژنامه گه دیدارکدا له  له،ی ئیسالمیی میری کۆمه  ئهلی باپیر م مامۆستا عه به . 19کورد 

ت الی گیاندارانیش،  نانه  ته نه سه رگریی شتکی ره م به  ، به وه هگرت کده ر یه تی داگیرکه  دژایه رقاوی دا له ڵ زه گه و له ئه'' 
   به ڕوا و ئاماژه ده ها پوه روه ، هه'' ترسییدا  کاتی مه ن له که کانیان ده وه  خۆیان و نه رگریی له ت گیاندارانیش به نانه ته

رگرییکردن  تی به وایه کات بۆ ڕه ده) د(ر مبه دیسی  پغه وی و حه ر زه یاسای سهماوی و  رایعی سه ی بوش و شه گوته
قی   ده هو ی خواره مه وت و ئه که رده نای ئاسمانی العربیة بۆمان ده ڵ که گه یدا له که  وتووژه ک له ر وه دژی داگیرکه له
 :تی شکییه به
 التقاء بینک و بین ابومصعب الزرقاوی وما رأیک فیما  یعنی ان کنت تختلف معھم فی موضوع العمل العسکري والقتل ، طیب فیه: سعد السیالوی  { 

  اآلن أبومصعب الزرقاوی؟ یقوم به
 أنکم محتلون فیجب أن تعطونا الحق أن نقاومکم بما : باپیر لألمریکان 

                                                 
 فی المؤتمر االسالمی الثانی لحل القضیة الکردیة 1994س  مای21 ، محاضرة علمیة ألقیت یوم السبت المصادف المستضعفون الکرد و إخوانھم المسلمون :   بوانه.   17

 1997 لندن ــ  من منشورات کوردنامه/ بدعوة من االتحاد االسالمی الکردستانی فی ألمانیا ) کولن (   بمدینة کولونیا Jugendgästehausوالذی عقد في 
  وامه رده و کوشتنی کورد به شه ڕه کانی کوردستان هه  سیاسییه نه نگیی الیه وای بده: ردی  سهژر  واک له  هه2005 . 08 . 23یامنر رۆژی  ڕی په  ماپه بوانه 18

com.peyamner.www    
 com.yndk.www    2006 . 02 . 07 رۆژی   12 و 1  ڕه  ــ الپه227  ی میدیا زماره نامه فته  هه بوانه 19
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 یعنی أنا لی مالحظة کبیرة علی  ،  ، ولکن أنا لی مالحظات یعنی حسب ماسمعت من تصریحاته ال أنا ما ألتقیت أبومصعب الزرقاوی مارأیته: علي باپیر 
 الشرع ، وأیضا مخالف للعقل والمنطق و مصلحة اإلسالم والمسلمین ، ولکن   هذا ال یسعه  الذي هو دعا إلی النفیر العام ضد الشیعة ، ألنه تصریحه

أخفینا هذا حتی في السجن مع المحققین  ا ربما هناک نقاط إلتقاء یعنی بین ذاک الطرف و هذا الطرف اإلسالمي ، مثال التصدي لإلحتالل ونحن م
أشکال المقاومة طبعا تختلف و تحتمل أکثر من  أنکم محتلون فیجب أن تعطونا الحق أن نقاومکم ، ولکن یعني صور المقاومة و  مریکیین ، قلت مادام  األ

 .ض لخطر تقاوم عن نفسھا و عن فراخھاصیل حتی عند الحیوانات ،حتی الحیوانات عنما یعني تتعر إجتھاد ، لکن المقاومة شيء أ
 األحداث التی تحدث اآلن وتمس  ولکن نحن فی حدیثنا بصدد الحدیث عن عملیات القتل ، قتل األبریاء التفجیر اإلنتحار، کل هذه: سعد السیالوی 

 طار؟أي نوع من اإللتقاء بین فکرک و فکر أبومصعب الزرقاوی في هذا اإل العراقیین ، بالنھایة یعنی فی 
 ..أصل المقاومة مقاومة المحتل: علی باپیر

 ..هنا خالف علی هذا الموضوع : سعد السیالوی 
 ، یعني  أحد بلدي فأقاومه  إذا احتل  أنه:   قال   المحتل الغاصب ، یعني حتی علی مذهب بوش سمعنا بأنه أصل مقاومة المحتل نحن نعتقد به: علی باپیر

ماویة والقوانین األرضیة لکل الناس أن یقاوموا المحتل ، و هناک قاعدة فقھیة دفع الصائل الذي الذی یصول علی بیتک  الشرائع الس و هذا حق أقرته
 و دون   ومن قتل دون نفسه ، کما صح عنه''  فھو شھید  من قتل دون ماله'' :   الصالة والسالم  ویرید أن یستولي علی ممتلکاتک ، یقول الرسول علیه

 . 20} نقطة اإللتقاء ،    هذه عرضه
  ویجه  موس و حه ماڵ و مکی خۆی له رگریی کردنی کورد له ی به لی باپیر بپرسین ئه  مامۆستا عه تی له جی خۆیهدا  لره
 ؟  نییه"جیھاد"کان بۆ  بکراوه ره  عه  به ره ڤه موو ده نگال و هه لی و شه نده  و مه رکوک و باقوبه و که
موو  رکوک و موس و هه  که ری مای موسومانانی کورد له ی داگیرکه مه کون بۆ مقاوه  لهی ئیسالمی ی کۆمه ئه
 کرن ؟ رده ر ماڵ و مکی خۆیان ده سه و له کانیه یمانه رقاوی و هاوپه ن زه الیه  له  که کانی دیکه ره ڤه ده

 ی عراق ؟  کانی دیکه  و شونهرکوک کانی موس و که رسته زپه گه ال ره یان بۆ مه وه رچدانه رپه کوا به
 ر نین ؟ عسی سوریا داگیرکه کۆماری  ئیسالمی ئران و ، به''کانی ترک و  ی رژمه ئه
 ی ؟ که نه  بۆخاوه وه وته ڕاوه عراق گه مینی داگیرکراوی کورد له رزه ی سه ئه
ی نوژ  سانه و که  ئه نه ده تی دارایی ده ردستان یارمهی کو'' کان  ئیسالمییه ''  نه  الیه بیستت که  مرڤ ده وه کی دیکه  الیه له
   ساه1400   پتر له س ئاشکرایه مووکه  هه ی له وه ئه!! هتد..کانیان بنن   منداه بیی له ره ن و ، حیجاب بپۆشن و ناوی عه بکه

 و ،   پیرۆزه و ئاینه ر ئه سه ی له وه انه بۆ م بووه رتیل نه  به  و ، هیچ کات پویستی به ی کورد موسومانه وه ته ی نه زۆرینه
هیچ   به وه سترته ژاران بت ، پویستناکات ببه ستگرتنی هه و ده'' خر '' ستی  به مه  به  داراییه تییه و یارمه ر ئه گه ئه
روپچ   اکرن سه بۆ ڕنونی نی  ئهحیجاب بپۆشن ؟ =   گۆڕی بۆ ژنان قۆچکه ش دته و پرسیاره  ئههاوکات .  وه رجکه مه

قیب؟؟؟؟  خانی نه پسه ک حه ن وه رکه به رگی کوردیی له  و جلوبهردا سه ن به بدهرپۆشی کوردیی  سه  وستن  ببهروآو  و سه
  کانی دیکه ره ڤه  و ده ویجه رکوک و موس و حه کانی که   کوردهل و دارایی سازناکرت بۆ ئاواره لوپه کی که ی بۆ کۆمه ئه

   ؟یان نادرت وه جکردنه  و نیشته وه ڕانه تی گه یارمه
  !!! دۆستیان کانی بییه ره  عه  ئیسالمییه ه  هۆی زیزبوونی پارت و کۆمه بتهبستۆ   ئه  بگرنه  پیرۆزه رکه م ئه ر ئه گه  ئه یه هوان له
رکی  کو ئه  به  ،ییهانی کوردستان نک  ئیسالمییه اوهڵ و رکخر رکی پارت و کۆمه نیا ئه ته  بهر  هه رکه و ئه بگومان ئه( 
  ).  گشتیی  بهنکی کورده ڵ و پارت و الیه  تاک کۆڕ و کۆمهووم هه
 بۆ  رخانکردووه  ی خۆی ته2006 / 1/ 3 ی رۆژی 223  شتی ژماره ی هه ڕه واوی الپه ی میدیا ته ها رۆژنامه روه هه

م  ژر ئه له که'' قیب  ی ڕه ئه'' ر سروودی   سه کرته  ئه وه کانه ئیسالمییه  ن  رکخراوه الیه  له ی که و هرشه ر ئه سه وتووژ له
 :  دایه رده سه
  .21 ''کان  ئیسالمییه ی رکخراوه شه ڕه ر هه  به وته که ده'' قیب  ی ڕه ئه''  نو کورددا  مارشی  سمی ناسینی له ڕه  به  ساڵ له60دوای '' 

 ب ؟  قیب نه ی ڕه ماب  سرووتی ئه ا نهکوردستاند ک له تۆ بی هیچ کشه
یی تکۆشان و  وه ته  دروشمکی نه ست له ب ده  ده کگرتوو بۆیه تکی یه ه و  ده ته  و بووه یان ئایا کوردستان رزگاری بووه

 گرین؟   هه وه نگاربوونه ره به
کتی و   نوان هندک رکخراوی ئیسالمی و یه  له  کهی چوونانه و تکھه ک له یه وه  و ، ئاوڕدانه وستانه م هه ڕامانک له
  :خات که رده مان بۆ ده وه  ئه2003 / 4 / 9 پش  عس روویاندا واته  سانی پش رووخاندنی رژمی به پارتی دا له

ر  سه ت به سه  ده  پناوی گرتنه  و له یهواری ی کورده گه کی ناوخۆیی ناو کۆمه  ملمالنیهم که ی یه پله  کان به  ئیسالمییه ملمالنی رکخراوه 
 :   چۆنکه ترسییداره  مه  وه  س ڕووه  لهم ملمالنیه ئه . ڕێ په ی خۆماندا تده گه کۆمه

                                                 
علي بابیر ، أمیر الجماعة اإلسالمیة ـ : سعد السیالوی ،ضیف الحلقة  :برنامج ضیف و حوار ، مقدم الحلقة '' ألعربیة '' نای ئاسمانی  که: بوانه20

  .  http://www.alarabiya.net/Articlep.aspx?p=21648  2006 / 3 / 1:  الحلقة تأریخ   کردستان العراق
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ندارتیی و  ست و سۆز و پوه کانی هه مکه  چه وه  کورده '' ئیسالمی سیاسیی ''کانی  رکخراوه ن زۆر له الیه له  :م  که یه
ت هندک جار  نانه ستت ، ته به  گوتاری ئاینی ده نیا پشت به ته کات و به رامۆش ده یی کورد فه وه ته دیی نهن وه رژه به

یی و   هۆکاری گله بته ردگیرت و ، ده ک  گوتاری ئاینیی وه  وه وه کانیانه ره بهمرا  به ن الیه ییان لهاگوتاری سیاسیی ئاس
ن  الیه  رادیۆ ی سۆران له  دا  له2005 /12/ 15کانی  بژاردنه  هه بۆ  که'' حق و باطل '' ی  زاراوه: ک   وه  ،  و کشهگازنده

        به وانی دیکه ئه'' ق  حه''  کارهاتبوو و ، لیستی خۆیان  به و به ه'' گرتووی ئیسالمی کورستان  یه'' ندامانی   ئه کک له یه
 '' ۆپاگه رمه  گه  له شایانی باسه . ( 22دانرابوو '' باتبژاردندا رۆژی   ندی هه ی پ6 /12 / 2005دهۆک و زاخۆ و   له 
  داگرتووی ئیسالمی و پارتی دیموکراتی کوردستانک نگرانی یه نوان الیه ڕ و پکدادان له شه کی دیکه  یه ند شارۆچکه چه

تیی و  ماکانی برایه موو بنه  دژی هه انهڕ و پکداد و شه س و ، ئه ندکه  هۆی کوژران و برینداربوونی چه  بووه ڕوویدا که
 ) .ساتی وا رووبدات  بوو کاره ئه رپرسیارتیی بوو و ، نه به ستکردن به یایی و دیمۆکراتیی و هه به ته
د سوون  که ی ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا کارده رده ژر په  له یان که وانه تیی ئه تایبه ی کورد و ، به وه ته  دوژمنانی نه:م  دووه 
  وه نده پوپاگهتیی و پشتگیریی دارایی و   یارمهناوی ربگرن به کوردیی وه'' ئیسالمی سیاسیی '' ی   الوازیی هندک کۆمه له

 .کاریان بھنن  ستی خۆیان به به ریان و بۆ مه سه ربن له کاریگه
ندیی  وه رژه ندارتیی و به  و  سۆز و ، پوهست رامۆشکردنی هه فه  چۆنکه  ییدارهترس  مه  ملمالنیهم ها ئه روه هه  :م سھه
ستکردن  کاتی هه و له دا ، یان رکخراوی توندڕه و رکخراوانه ناو ئه و له سانی توندڕه ی که وه  هۆی ئه بته یی کورد ده وه ته نه
رانی کوردستان و ، دوژمنانی  نا بۆ داگیرکه کیی په ره ستھنانی پشتگیریی دارایی و سیاسیی ده ده  بۆ بهبۆخۆیان  ،الوازیی به
. خست  ره ی ئایندا ده رده ژر  په سانی تیرۆریست له وستبوونی که بۆ دررک وروبه ده  وه لرهرن و ،  ی کورد به وه ته نه

و پارت م رم و ، هه تی هه مان و حکومه ڕله کانی کوردستان و ، په  ئیسالمییه تیی رکخراوه ڕه رکی گرنگی بنه  ئه  وه شه لره
و،  و سروشته  هن ئه   نه کات که ستپده یی ده تیی و پیشه یه کی سیاسی و رۆشنبیریی و کۆمه و رکخراو و  کۆڕو کۆمه

ن و ،  کوژی بکه ڕی کورد دژی کورد  و ، تیرۆر و کۆمه  شه ت له فره خس و ، نه  بۆ دوژمنانی کورد به ته فه ر و ده ئه
کی  نگری خۆیان خه ندام و الیه  یادی ئه وه ی کورد بۆ ئاینی پیرۆزی ئیسالم بھننه وه ته کانی نه بانییهکان و قور وته ستکه ده

ت  فره کانیان و ، نه ندییه ر بۆ پوه  پوه نه کاماندا بکه وه ته وای نه  مافی ڕه ، و دان نان به  و جیھانی ئیسالمیش کوردستان 
   . کاتلبنگریی  بستت یان الیه کوژیی هه ی تیرۆر و کۆمه وه  کرده به  ن که نک بکه س و الیه رکه هه له

   له ن که یی رکبخه وه ته ریی نه تکی رۆشنگه مه ی هه مان و حکوموتی کوردستان پرۆژه رله  په  پویسته سته به و مه بۆ ئه
رنونیکردنی یی کوردا و وه ته یی نهند وه رژه هڵ ب گه  و گونجاندنی له رده روه  خویندن و پهپرۆگرامیگۆڕین و چاکسازیی 

ندارتی   پوه نی بزان ب گۆدانه خاوه ر خۆی به ماوه  جه وتۆ که یی ئه وه ته  نهدیی گوتارکی سیاسیی  هنانه والوان
 تا  وه تاییه ره  سه  لهآانی خوندن موو قۆناغه تیی و خولی راهنان بۆ مامۆستایانی هه ها گرتنی آۆڕی تایبه روه هه  حیزبیی ،

و رزگرتنی  آترقبوكردن بایی و یه ر گیانی ته سه ی نوێ له وه تی راهنانی نه  چۆنییه  یان له وه زانکۆ بۆ هۆشیارآردنه
ی مژووی آورد و آوردستان و گرتنی آۆڕی  وه ل و نیشتمان و توژینه ویستیی بۆ گه  ئاین و خۆشه  له قینه راسته
  نه  ڵ زانایانی ئاینی و الیه گه تیی و ئابووری له یه و ئاوگۆڕآردنی بیروبۆچوونی سیاسیی و آۆمه وه ینهتیی توژ تایبه

 و  وه  پشه کان بۆخۆشیان بنه  ئیسالمییه  زانایانی ئایینی و رکخراوه ها پویسته روه ، ههآانی آوردستاندا  ئیسالمییه
 میشه آانیان هه مانه رانی آوردستان و هاوپه ی داگیرآه یه رستانه زپه گه شۆڤنیستیی و ره  رگه و به گژ ئه  به  وه  بچنه زانستانه

  ....ر ئایندا به  به هآردوویان 
و  چاوآردنی بارودوخی ژیانی ئه تیی و ، ره یه ی چاآسازیی آۆمه  شكردن و دابینكردنی پرۆژه پشكش مانه شانی ئه شانبه
وتن و ،  پشكه ون له آه رانییان خۆشترببت دوانه ی گوزه وه  ، بۆ ئه ی ئابوورییان الوازه گهی پ س و چین و توژانه آه

  . رانه  نچیری بیری تكده بنه دا و ، نه  گه ناو آۆمه زانن له دۆڕاو نه خۆیان به
 ؟  رکیی چییه ی ئیسالمی سیاسیی ده رنامه دید و به .
 کانی کوردستان ؟  سیاسییه  ئیسالمییه ه  پارت و کۆمه نه ده روونی ده  ده و و بۆ پشتگیریی دارایی یه کییان بۆ کوردستان هه یه رنامه چ به

   له بووه متر نه رخه مته  که وه و کاته  له ی کودریش وه ته  کوردستان ، نه یشتۆته رۆزی ئیسالم گه ئاینی پی  ساه1400   لهپتر 
ی س  وانه  پچه  به .  وه ردهی ک  پیرۆزه و ئاینه تی ئه وام خزمه رده به هزر  وروماڵ  سه  به وه گه به ر و ، به وروبه ده
رککی ئاینیی و  کو ئه مۆ کورد وه تا ئه    )ب و فارس و ترک ره  عه ( وه ری کوردستانه ی زاڵ و داگیرکه ی دیکه وه ته نه
  وبات ک خه یی خۆی وه وه ته ندیی نه وه رژه  به  دوور له وه پیرۆزی ئیسالمی کردو یتی ئاین  خزمهڕی خوددا نیا له ته به

  . لمن یسه یوبی ده دینی ئه الحه  سهحوکمانیی
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یشتن  گه  و ، بۆخۆیان یی وه ته ندیی نه وه رژه  ئیسالمی پیرۆزییان بۆ بهئاینیم   رده  هه ی دیکه یه وه ته و س نه ئه
  دان بهتیی وایه  هۆکار بۆ ره  ته  کردوویانه، وهنن دهکاری  به و کاریانھناوه به ییستی سیاس به  بۆ مه واته  :ت سه ده به

 باسی کانی مژوو پن له ڕه  الپه. ی کورد وه ته تیی دژی نه  تایبه  و ، به ی دیکه گه ۆمهکل و  هگ و  وه ته کانیان دژی نه تاوانه
 .  و تاوانانه  ئه
  ش   کهکانی دی  جیھانییه  دژی زلھزه کتر و له  دژی یه  ملمالندان له  لههز یاسی بهوژمی ئیسالمیی س  دوو ته ئسته 
   . بییه ره ریی عه گه  وه ته ژمکی نه و  ته که  وه کانییه موو باه  هه بیی به ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه ته یانم که یه
  .رت   ناوی به ''ینیزم  خومه '' توان به مرۆڤ ده و  یه '' فارسیی ''   ئیسالمی سیاسیی وژمی ته میان دووه
مال  جهمیسر  یووشر پ کۆماری هه رۆک  سهربازیی( وجا ناسریی  بیی ئه ره سیکیی عهالریی ک گه وه وژمی نه ته
ریی بکات ،  به و ر وه کبخاته  یه''ب  ره جیھانی عه'' وت  یه  ده وژمکی دیکه ر ته عسی ب  یان هه ، به ب ) بدولناسر  عه
ریی   و ربه  وه ربه ب و ناعه ره  عه  بهوه کبخاته یه''  جیھانی ئیسالم'' وێ   یه دهبیی  ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه  تهم به

  .بکات 
  رج نیه  ، مه نگییانه   پشه''القاعدة  ''  کانن که هابییه فیی و وه له   سه رکخراوه  وژمه م ته هزی ئه  گرنگ و به ره بای هه

 غدادی  بهی ودر ک خالسی و سه  وه ش پشتگیریانه بی شیعه ره عهبن ، هندک بای  '' اهل السنة والجماعة '' موویان  هه
پشینانی پیاوچاک ر ربازیی  سه ی خۆیان له  گوته وان به ریی دت و ئه ی پشینانگه  واته  به ''فیی له  سه ''  .ش که هی دیه

   : وه نه بکه دووباره  و پیاوچاکانه کانی ئه وت کاره یانه ده  و ،ڕۆن ده
  .  )ب ره  عه (تیی خۆیان  رایه تیی و رابه رایه  ربه  به وه نه درووستبکهتی ئیسالمیی  الفه  خه واته

 یی ؟ وه ته تیی نه رییهندا  پیوه  ب گودانه ی ئیسالمییدایه گه ڵ و کۆمه پناوی تاک و کۆمه باتیان له ئایا پیاوچاکن و خه
 گوند  5000   کاولکردنی پتر له وانه  لهنجامدا  واریی ئه ی کورده گه دژی کۆمه زاران تاوانی له  هه عس به ، رژمی به خر نه
  کورد موسومانی ملیۆنک   یه روشوینکردنی پتر له  ، بسهنفالکردن کوشتن و ئه کۆمه  ،  به وهی خود وت و خانه مزگه به

 .   وه قنته عسدا بته  یان تانککی رژمی به رباز  سه ،ک یه سته  ده ک بت خۆی به'' موجاهید ''   مانبینی  نه ،و عراقی
  وتۆته عس که دۆستی رژمی بهی '' سودان '' رژمی  :  مان شوه هه لی موسومانی دارفوریش به  گه ت به باره سه

 ژن و منداڵ و جوان و  سیان له  که300000  دا پتر له م س ، چوار سای دواییه  له ورلی موسومانی دارفو داپۆسینی گه
  کون  ؟ له'' ب  ره موسومانانی عه''و  ''  ب ره موجاهیدینی عه''  .  وندکانیان کاولکردوووهگ ،  وهید کردوون شهل  پیر

 ن ؟ ت ناکهوتوقووژار و رو کی موسومان و ههل  گه رگریی له بۆ به
 رژمی  رگریی له وا به پۆشرێ ؛ ئه نهب بۆیان دا ره ن و ، میدیاکانی عه  بکه و تاوانانه اکانی جیھان باسی ئهیر مید گه خۆ ئه

 .   ''  یۆنیزمه ی زا ره موئامه'' بژن   و ، دهن  که کانی ده سودان و تاوانه
یان '' بوون  ''   له  مندای دارفورییان جگه و، یان ژن  کراننفال  ئه  کهرمیان و بادینان گه ای کورد لهدتۆ بی ژن و من

   ببنهژاریی  ههواریی خونده  نه  و توانیبتیان بهیاندب ب گه ره رستانی عه پهز گه  ره  به یان ک مرۆڤ زیانکی دیکه وه
 ب ؟ ره دژی عه ماستی زایۆنیزم له ده
بن   نهکتریی یمانی یه  هاوپه میشه ر هه گه  ئهبیی ره ریی عه گه وه  ته وژمی نه ته  وبیی  ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه ته  واته که

ندیی  وه رژه  بۆ بهئاین تین و   مرۆڤ و مرۆڤایه رست و دژه ز په گه  ره وردووکیان شموولی کیش نین و هه دژی یه
موسومانانی   وکان  سیاسییه نه  میدیا و الیه کیش له هیی گله  که  وایه ڕه ها روه هه ، هنن کارده یی خۆیان به وه ته سیاسیی و نه

کی موسومانی دارفور   خه دژ بهی سودان مکانی رژـ  تاوانه وانیش خۆیان له  ئهبپرسرت بۆ وکوردستانیش بکرت 
 کرت ؟ هکی دارفور د ر خه رامبه هی ب موو تاوانه و هه ر ئه سه  گۆ له نه  بۆ نایه ، ڕکردووه که

ه زمونه ئهو  ی کوردیش ئه ـهمخۆ ئسته که'' ربیی و ئیسالمیی  عه'' ڵ جیھانی  گه  له یه مان هه  تاش   چۆن تا ئ
 .  ...!!! وه نگمانه ده هات به ده  س نه ن و که که تیمانده دژایه

عسی  ی حیزبی به که کییه ره  سه نه الیهو '' المقاومة العراقیـة  ''   خۆیان ناوناوه کهی  نانه و الیه  له وه ینه جا با ئاوڕکیش بده
ژر ناوی جیھاددا  ستییان بت له ده رشونک له  هه له کانی  ئاشکرا و نھنیه موو رکخراوه  و هه و حیزبه  ، ئه تاوانباره

 و  وه قاندنه هت ربین و تانکردن و ئوتۆمۆبیل ک سه  وهن   ده نجامده ترین تاوان ئه ونترین و نامرۆڤانه پیسترین و قزه
 و  قین و باقوبه رکوک و خانه  مۆس و که  له کی کوردستانیش رۆژانه  خههتد .... وڵ تاک و کۆمه کی به تیرۆر کردنی خه

  بریتین له''  المقاومة العراقیـة '' ناو  و به می ئه نی دووه ، الیه  یه و تیرۆره دوچاری ئه ش نگار زۆر شار و گوندی دیکه شه
 هاوکار و  مانه ئه .  انیدیکهو هو ئ'' انصارالسنة  '' و '' القاعدة فی بالد الرافدین  '' ک  کانی وه وه  توندڕه ئیسالمییه  گروپه

 و هۆکاری  وه ک شونی خۆشاردنه ی وهک و ب هاوکاریی و رکخستن و پشتیوانی لوجستین ،''عس   بهیزبیح'' میوانی 
ن  نجامبده کوژیی ئه ن و کۆمه وا خۆرکبخهاتوانی ئ یانده  نه وه عسه ن به الیه کردن لهریی هاتوچۆ زانیاری جاسوسیی و رابه
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ژنی قوربانی پیرۆز  م رۆژی جه آه یه ی که وژییهک مهڕیز بۆ کۆ ری به  خونهرنجی  سهدا لره . عراق و کوردستاندا  له
ی  وه ودانهابۆ پاس کرد '' االنفال '' تی   سوره یان به  ئاماژه تیرۆریستان که ، کشم  رادهرل و هه  له 2004/ 2  /1 وتی رکه
 : ی آورد بوو وه ته ی نه وه بیرهنانه و وه شه ڕه ی هه آی دیكه یه  نامه ،بوو و واتای خۆی هه  یه  دڕندانه و کاره ئه
کردن   کۆیله  له  که  ،یه  ئامانجییان ههک ن و یه ره ک به ر یه ن هه ر ناوکدا کاربکه ژر هه  دوژمنانی آورد و آوردستان له آه

  .  وه بینته ناوبردنی کورددا خۆیده و له
وام هرشی  رده آانی به یمانه  هاوپهعس و ی بهآانی رژم زگاتیرۆریستیه  ده وه ڕینه  دوای ڕاپه  له  که یه وه شایانی یادهناه

  نفال و آیمیاباران دژ به  توانیبتیان تاوانی ئه سانك آه زگاو آه  ده ، و هنجام داو کاندا ئه ده  ئازه ره ڤه  ده یان له تیرۆریستانه
ر  سه ک له یه وسته ههها  روه هه .آرت  دهلیان  تییه  نامرۆڤایه و جۆره ڕوانی ئه  چاوه میشه رن هه به ڕوه آورد به

ستا و ، هیچ   وه قه پ ته بژاردن بوون له شداریی هه  بهی ئاماده ''   بی سوننه ره عه ''   که 2005 . 12. 15ی  که بژاردنه هه
   هزه  آهی  نانه و الیه  ، ئهلمنت سه  ده وه  ئه وه ستیپکرده  ده  تیرۆروه مدیسانه ههبوو  وان نه دی ئه نجام به  ئه ما ، که نه

ن  تی یاسا دابینبکه وه دیمۆکراتیی و ده و ،  وه نه ستبکهودا در گه یان له'' عراقی نوێ '' یانوت  کانی کوردستان ده سیاسییه
 بیی  ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه ته   ئایا  . خات  رده  خۆیدهدا ی دیکه رده ژر ناو و په  و له عسی فاشیسته ر حیزبی به هه
  ؟ ن''رۆژئاوا '' مریکا و   دژی ئهبیی ره ریی کالسیکیی عه گه وه  ته وژمی نه تهو 
 دوو و ئهی  نده وه  ئه و ، مریکاشی کردبت کاتیی بووه تی ئه ر دژایه گه بیی ئه ره  کالسیکیی عهریی گه وه ته وژمی نه تهخر ،  نه
  ه کوشتووتییدا ی ئیسالمه رده ژر په  له  جیدیکهزائیر و  جه کوردستان و عراق و دارفور و کی موسومانیان له خه  نه الیه
مریکا  ڵ ئه گه له   لقاعیده ئهتی رکخراوی  رایه  ربه  بهبیی ره سیاسیی عه وژمی ئیسالمی ته کیی ره ی سه هشک ،  یکردووه مریکا نه ئه

 .   ته سه ی ده  ؛ کشه  ئیسالم نییهستین و له رب و فه ی عه کشه
  سای داهاتوودا20 تا 15ی  ماوه وت له یه  دهژمرێ و ک ملیارد موسومان ده  یه ماستی پتر له ده  خۆی به وژمه م ته ئه
بیی و ئیسالمییدا زۆر کز بوون  ره  وتانی عه کان له په  چه پارته :    پی وایه  چۆنکه، زلھز   ببتهست و  ده ت بگرته سه ده
کانیش زۆر   لیبرالییه تییه سایه ڵ و که ، پارت و کۆر و کۆمه هز ناژمردرن   به وه ته  سۆڤیهکتی یهسھنانی  ره دوای هه له

کان و  کان و ئاینییه رسته په وه ته  نه نه  الیهی وه رئه به له ،  وه نه  ج پی خۆیان بکه دا گه ۆمهکناو  یاتوانیوه له الوازن و نه
کی  یه وانیش پگه کان ، ئه سته ده بهت سه ر ده  سه وه منته  ، ده و دژیان بوون  میشه  ههکان تداره سه  و ، دهکان په چه
 نیون ڵ و گه نده خۆر و گه رتیلخۆر و ، مشه هنت و به کارده نگ به بروزه کانیان زه  رژمه  ، چۆنکه رییان نییه ماوه جه
  . ڕوخنرن ر ده بت هه رچۆنک  هه و وه ناوه له

نشینی ئیسالمیی  لیفه تکی خه وه بانگی دروستکردنی دهست و   ده ت بگرنه سه  دوو س وت ده ر بتو بتوانن  له هگ جا ئه
 ناو   بچنه ندانه زوومه کرن ئاره  ده وه بهناچارشوخندرن  ر نه گه ئه  کانی دیکه بیی و ئیسالمییه ره  عه ته وه وا ده ، ئهن  بده
نھنی و  ی وره کی گه هپشتگیریی بیی ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه ته  سته به م مه دی  ئه بۆ هنانه  . وه ته الفه و خه ئه

بستانی سعودی و  ره  عه لهتیی  تایبه  به یه وه  پشته بیان له ره ی عهتداران سه  دهزۆری   ره ی هه   زۆربهیائاشکر  نیمچه
ر  هه   لهدات ئه یان رگه   کهیه  ههانهزی  دارایی بهکی توانایه و   وره کی گه یه هرمای  سه  ، ونداو ی که کانی دیکه میرنشینه
ن  الیه له  ، و وه نه  خۆیان بکهی جپ ونگر بکن وت الیه  بیانهک زگایه ک و ده ر پارت و کۆڕ و کۆمه  ناو هه  لهشونک و
 دیموکراتیی و  ئازادیی و خۆرسکیی دژی  چۆنکه نرن یمان داده هاوپه  بهنھنیی  به وه کانیشه  تۆتالیتره ته  حکومه زۆر له

   دت به دهیعقال  ئهکانی  رکخراوه کک له  یهوا سییدابن  ئهرت  مه  بوخن یان له و رژمانه ر ئه گه  ئهها روه هه . نمافی مرۆڤ
  .وت  رکه ددامدا بۆمان ده  روخانی رژمی سه ک له وه  وه  انههانای
  ،ی گه  بت لهڕ هش ه و بوه ستته وه ب لقاعیده  ئهکانی  ركخراوه کک له  یهبیی دژی ره تکی عه وێ حکومه  و له رهلر  گه ئه
  ، و  کاتییه  تاکتیک وکه تییه  دوژمنایه  چۆنکه ،کانی بت  یاخود ئامانجه لقاعیده کی ئه ره  ئیتر دژی رکخراوی سه رج نییه مه

ر   شونک یان ههر هه  له ،  مریکا  نییه  خۆڕسکیی دژی ئه وژمه م ته ئه . ستنرت ر بوه کسه کرت یه  ئه، ستراتیجیی نییه
  .سی'' ڵ  گه له   لقاعیده ئهکارکردنی  :  بۆ نمونه  ،بوون  نهمریکا  ئهدژیوان  کانیان ئه  پالنه بووبت له مریکا رگر نه کاتک ئه

مریکایی  هی ئ وره کی گه یه ربازگه ک سه ر وه ته  ، یان وتی قهت  دژی سوپای رژمی سۆڤیه فغانستان له  ئه له'' ی   ئه .ئای
ر ،  ته ختی قه  پایته  وحه ده نزیک  یه '' یلییه سه '' تی ناوین له  رۆژهه مریکا له کانی ئه یی گشتیی هزه رمانده ی فه  پگه ووایه

مامکپۆش   و ده  لقاعیده ئه بندگۆی     ی کردۆته''الجزیرة '' فزیۆنی ئاسمانی  له نای ته مان کاتدا که هه ر له ته ه میری ق چۆنکه
  وژمه م ته  ئه  پیانوایهش ئستهر   ههب ره رستانی عه  په وه ته نه .ری  رامبه  ناکرت به  فزهتا هو ئهب  ره رستانی عه زپه گه و ره
ک ر وت  هه توانت له ئه ، و  یه موو وتانی رۆژئاوای هه ی هه وه گژاچوونه  توانای به چۆنکه  ،ێژمردر  ده '' زلھز  ''  به
    .خۆی لهرگرییکردن  ستی به به  مه کات به رج ده  خهملیار دۆالر ترسا به ل ، رۆژئاوا له ر ب له هه و ،شن ستبوه وت ده بیه
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ندیی  وه رژه ندی به  ناوه  به ی  کهیکی ستراتیج  جیه زلھزک لهت  ئاگاداره و ڕی نادا  بۆچوونه و مریکا زۆرچاک له ئه
ستی  مریکادا ده ی ئه رگه  جهونا  له ھزهزلو  ی ماکی ئه وه دوای ئه تیی له تایبه وست ببت ، بهدران ز زیندووی خۆی ده

وژمی  دژی ته) مریکا ئه (  ئمه بت بدرکن و که وێ ڕاستییه مان کاتدا نایه  هه  لهنجام دا ، کوژیی ئه شاند و کۆمه وه
و  ر ئه سه  به ی دراوه  ئاینییه و بۆیاخه ئه  زلھز و ، ب ببن به ره  و ، ناهین عهین'' رب عه''کانی  ئاینییه رسته په وه ته نه

 ،کا و ڕی ده  بهدا '' تیرۆر  دژ به ''ژر ناوی  له رپای کرووه  به وژمه و ته دژی ئه ی له نگه و جه  ئه. ڕوو و  دا بخاته ملمالنیه
  .کات   دیمکراتییبوون ده  بۆ گۆڕانکاریی و به.  ''وره تی ناوینی گه رۆژهه''ی  ژهۆپ ی شه بانگه

لی ساح  عه ناوی  عس به رانی به  ربه آک له  یهی که ناوبانگه  به ، گوتهمریکا بوو   دۆستی ئهر یش ههعس رژمی به
 ناو  مریکایی هاتینه ی ئهرک فه نده مه  شه  به ئمه''   کان عسییه  ی به1963 / 2 / 8ی  که  ئینقیالبه ت به باره  سهعدی لسه ئه
  مریکان ر دۆستی ئه نداویش هه ن و میسر و که رده کانی ئه رژمه،    یادی زۆر چاودری سیاسییه تا لهشه''   وه ته سه ده
ی  بۆخۆ'' وره تی ناوینی گه رۆژهه''ی  پۆژه  وێ به یه  ده  بۆیه یه ککیانی هه ر یه وتنی هه مریکا ترسی که  ئهم به،

  .ستبھنت ده ندیی خۆی به وه رژه  به کی گونجاو به گۆڕانکارییه
وت هیچ  یانه ئه وروپایی  ئه ، یه مریکاوه وستی ئه ی هه وانه  پچه کان به وروپاییه  ئه ی وته وستی زۆرینه هه
 سوپا و ن ده  ری پئه ،زائیر هک رژمی ج  وه وه ترسییه  مه وته ر رژمک که گه  ئه ،گۆڕدرت و  نه که بارودۆخه له

 ، ر و دژی مافی مرۆڤیش بتند دیکتاتۆ  چه ؛ وه ن بۆ مانه که ن و پشتگیریی ئه ده تیی ئه  و یارمهکاربھنت  توندوتیژیی به
ن  که هزتر ده بهندیی و بازاڕی خۆیان  ڤابه ژنن و هه ب دژی خۆیان ناهه ره موو عه ست و سۆزی هه  هه ته م سیاسه به
  .مریکا ر حسابی ئه سه له
 . رێ ناوی به  ینیزم  خومه توان به و مرۆڤ ده   یه'' فارسیی'' ئیسالمی سیاسیی  وژمی  ته  کهم دووهوژمی  ته  ی باسر  سه وجا با بینه ئه
  ئیسالمییکۆماری رژمی  ی  دیکهکانی جاسوسییهزگا   سوپای پاسداران و ده  له ستییدا بریتیهار  له وژمه م ته ئه ی نزه ره سه

   : رکانه و ئه  له رکی پسپردراوه ک ئه  کۆمه وژمه م ته ئه.  ئران
 کیی  ره ک و ده کانی ناوه ترسییه  مه  له ئران پاراستنی رژمی کۆماری ئیسالمی)1(
نگی  ستپکردنی جه تای ده ره  سه  لهییهت رایه م رابه ئه.  ب زهه مه تیی جیھانی شیعه رایه یی و رابهت رایه  پاراستنی ربه )2(
 پاراستنی  وه  رووی سیاسییه  له .  ئران له'' قوم ''  شاری  وته  که و ،رچوو ال ده ربه ف و که جه  نه  له وه ه ''عراق ـ ئران ''
وژمی ئیسالمی سیاسیی  یی تهر  کاریگهردان و  ستتوه   ده  له  رگه  چۆنکه  زۆرگرنگه تییه رایه تیی و ربه رایه م ڕابه ئه
  هندک له  چت که یاد نه مان له وه  ، ئه  یه بی شیعه زهه وانی مه  و پهی ئران منکی کوشنده دوژ گرت که بی ده ره عه
 ،  وننئرا ر به وژمی ئیسالمی سیاسی سه تهیاری  نهغدادی  بهدریی و خالسی و   سه:ک   عراق  وهبی زهه مه کانی شیعه باه
، م بۆکرد  ک پشتر ئاماژه  وهب ره ست عه  ده ال واته ربه ف و که جه  نه وه تیی بگنه رایه تیی و ربه رایه وت رابه یانه ده
ستدانی  ده  هۆی له بته  ده تییه رایه تیی و ربه رایه م ڕابه دستدانی ئه  له  چۆنکه  زۆرگرنگه وه رییشه رووی ئابو ها له روه هه

   .ی ئرانکان  عیلمییه وزه  حه کاته ی رووده کات و خروبره و زه ری ئهبکی زۆ
ی  وه ره  ده  ناردنه  باسیان له وه وژمه م ته ن ئه الیه رداگرتنی له سه ستبه  ده والنی ئران وتنی شۆڕشی گه رکه دوای سه )3(

ر زوو   هه وه و هۆیه به، ن  تیی جیھانی ئیسالم بکه یهرا ابه ر ستیانه به ان بوو و ، مهستی به مه و ، کرد  دهی ئیسالمیشۆڕش
  ''هابی  وه ''رانی ربازی و  پره چۆنکه ،  وه نگاریان بووه ره ب به ره ریی عه گه وه ته وژمی ئیسالمی سیاسیی و نه ته
     ک  وه پویستیی و بوونی  شیعه به بوایان  وه که الیه  لهی  وه رئه به  له ؛یشتلننداو ترسیان   سعودی و که بستانی ره عه له
ک کافر  وانی وه و پهم  ه قه نه ده  داهنراو ، یان درووستکراو  ده واته''  بدعة   ''   به و ربازه  و  ئه  نییه'' ب  زهه مه'' 
   کهر به وته کهئیسالمییان  جیھانی '' ردی  پاک و بگه ''تیی رۆحی یهرا ستدانی ربه ده  ترسی له وه کی دیکه الیه بینن ، له ده
 و  هزه ب به ره  عه  و پیان وابوو کهلیان زانی هه  به وه ییشه وه ته ی ملمالن ی نهوڕو  لهبینن ، واده خۆیانی ره ن به ته به

            ی  وه هنگاربوون ره ک بۆ به یه ی رگه وه دۆزینه هاندانی وتانی رۆژئاوا و  وتنه  که  بۆیه  الوازه ئران  فارس واته
 بیی  ره وژمی ئیسالمی سیاسیی عه ته  واته که  .ددام سپارد   رژمی سه هیان ب رکه و ئه  ئه ،  و''کۆماری ئیسالمی ئران '' 
 سیاسی رژمی گوتاری  هتا ئست  هه هو ڕه و شه م رۆژی ئه که  یه  لهو  وه کییانگرته یه بیی ره ریی عه گه وه  ته وژمی نه تهو 
ددام ،  ی سه  قادیسیه : ک نمونه  وه (ڵ رستیی و ئاینی تکه زپه گه  گوتارکی ره  بهراق بووعسی ع ددام و حیزبی به سه

لکی موسومانی کوردستان   دژی خه کانی له نکارییها تاو  بۆ ناوی هرشهتی االنفال کار هنانی سوره بهجوس ،  فورسی مه
نگی  تای جه ره سه   لهعس رژمی بهها  روه   ، هه و رژمه  ئهکانی او بۆ داپۆشینی تاوانهپاس هۆکار و   ا به کر ئاین ، و)

الدفاع = رگری  شارستانیی  به''م پویستیی دارایی  جهر بستانی سعودی سه ره عه   کهیاند ڕسمی رایگه بهعراق ـ ئران دا  
تیی   تایبه  و به) سوریا   له جگه ( کان بییه ره  عه ته وه موو ده ههیش نگ ستۆ و ، تا کۆتایی جه  ئه ی گرته نگه و جه  ئه ''المدنی

 . عس  رژـمی به یان دایه  زۆرکی  پشتگیرییه هاریکاریی وسمی سمیی و ناڕه  ڕه بهن و میسر  رده ئه  و،وندا کهکانی  ته ه ده
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سمی و  کی ره  پشتگیرییه وه کانه بییه ره  عه ته وه ن ده الیه له مانشوه هه کانی عراق به که دواییه کله  یه موو رژمه ها  هه روه هه
  .  ناوبردنی کورد  ستکردن و له  بۆ بنده کراوهلسمی و ، دزیی و ئاشکرایان  ناره
رادیۆ ، = اوۆن ، بیسترزیفی له ته= بینراو  (  وه کانییه شه موو به  هه به کان ربییه کارکردنی میدیا عهتیی  چۆنییه ر بوانینه گه ئه

ن  کی تاریکدا کاربکهلتون چ له  پده:  بینین که  ده)ی گشتیی  شوه نیی به مه  و گۆڤار و کتب و چاپه رۆژنامه= نووسراو 
 زۆریان ره ی هه  زۆربه و ،  ه''عراق ''  ناوی  کهبت  نه  که  کونی تونلهی وه ره ده  شیک له به ، بینن وروپشتی خۆیان نه و ده
  کانیان به به ره  عه یاره  نه و وه  ئیسرائیله ک بلکنن به یه مووشوه  هه  کورد بهی وه ر ئه سه نه نیا تیشک بخه  تهکۆشن هتد

عس و  کانی به موو تاوانه گوتنی هه پداههو ، پشتگیرییکردن و عس  کانی رژمی به  بۆ تاوانه وه   بۆ پاساوهنانه وه ئرانه
ی  نه و پارت و کۆڕوکۆمه موو ئه هه هاریکاریکردنی   ووه مه ناوی پشتگرییکردنی مقاوه کانی به ه'' ئیسالمیی'' ناو  به هاوکاره

  .'' ی سیاسیین  پۆسه'' وی  ن و تکه که دا کارده ژر ناوی دیکه رۆژ له عسیی و به و به شه  به که
ب و  ره یی نوان عه وه ته ی نه ملمالن که خات رده مان بۆده وه ئه  کان بییه ره  عه رپرسانی وته  به گوتاری سیاسی ها روه هه

   :تی نوسیویه" القناة " ڕی   ماپه : بۆ نمونه  وامه رده ر به  هه فارس
  وه ئهر  سه خت له  و جه ــ ترسییدایه  مه ی عراق له  عروبه  ــدا که هۆشیاریی ده) هانی الملقی ( ن  هرد هی ئ وه ره زیری ده  وه''
هالل = ی ی هداسی شیع مه  مانگکی دهــکات بۆ دروستکردنی   ئران کارده  که یه وه سته ده ی به گه ی به که  وته وه کاته ده

روز (ری گۆڤاری  رنووسه  سههاوکات .  23''   هو  سوریا و لوبنان و عراقیش بگرته وه نیشت خۆیه  ته  له  ــ کهشیعی
   :نووس دا ده و گۆڤاره وتاری ئهر  سه  لهولمونعیمدب د عه مه  محه ی میسری)الیوسف

 عراق   بۆ  کۆچانکردووه  ی دیکهکان موو پیشه  کرکار و جوتکار و هه له )  موسومانی سوننه (  ملیۆن میسری2 ی  نزیکهدا سای ڕابوردوو20 ی  ماوه  له''
 .24  ''  و سوننه نگیی نوان شیعه هاوسهڕاگرتنی ت بۆ  ره  هۆکاری بنه ته  بوونه مانه  ئه ،و
  عسی تاوانکار  به ،2004 سای رابوردووی پش سای 20   واته ؛کات ده وه باسی ل ره رنووسه و سه ی ئه  کاتهو ئه
  : بوو گۆڕدا نه له    عراق  له  ـ شیعه ی سوننه کشهئاشکرا   وسمی ڕه  به ،ست بوو و ده تبه سه ده
   لهجکردنی دوو ملیۆن میسری ن و ، نیشته'' دراو '' ک   ب دوو ڕووی یه ره ری عه گه وه ته المی سیاسیی و نه ئیس واته که

  یه کی دوژمنکارانه یه وه  و کرده نگ کردووه  کوردیش السه کوو دژ به  ، به  شیعه ر دژ به ک هه افیی نهرعراق باری دیمۆگ
   .ی کوردیش ر ئمه امبهر هب

  هاریکاری ،و  ری جیھان رانسه  سه کو له  به وه خۆی نابینتهئراندا / نگی عراق   جه ر له  هه وژمه م دوو ته  ئهملمالنی
ردووال  هه !  کان نییه به زهه هم  شیعه ه نیا بۆ پارت و رکخراو و کۆڕوکۆمه  ته ر به  هه ''کۆماری ئیسالمی ئران'' رژمی 

و  یاخۆد ئهن   درووستبکه ''  بت یان سوننه شیعه '' ڵ یانبکرت پارت و رکخراو و کۆڕوکۆمهک بۆ رجیه هه کۆشن له تده
 .  بھننکار به ندیی ستراتیجیی خۆیان وه رژه  و بهدپی سوو بهن  ی هه رکخراوانه

. کاربھنت   خۆی بهندیی ستراتیجیی وه رژه کۆشت ئاین بۆ به بۆری ترکیش تده کو رژمی گورگه ب به ره ر عه ک هه نه
 هاریکاریی رکخراوکی  و رژمه کانی ئه زگا جاسوسییه ده  یادمان که وه  دته وه نه ینه بده رابوردووی نزیک  ئاوڕک لهگر  ئه

   له بووه ک نه وازییها و هیچ جیی پارتی کرکارانی کوردستانلدانکرد بۆ   ده  وه ''حزب الله '' یناو بهتیرۆریستییان 
     .ی ئیسالمیی بووبن یان عیلمانی ، کورد تدارانی ترک دژ به سه ی ده وتی دوژمنانه سوکه هه
ڕاست  ناوهکانی ئاسیای  خۆبوونی وته ربه ندیی وارشۆ و ، سه ڤابه ت و هه  رژمی سۆڤیهسی ره  ههدوای ها له روه هه

ون و  کرد و خه کانی ده ترکزمانه  کتی وته  درووستکردنی یهو و وتانه ڵ ئه گه ی له وه کگرتنه ی یه شه رژمی ترک بانگه
و  ، بۆ ئه ''  )ڕاست ریای ناوه ده  ( تا   وه ه ) چین ( سنوری وتی  له'' وی جیھانی ترک   پشه یای بوو ببته خه
ریی  روه  و سه یی وره یی گه باسبزواند و دهترکی  ریی گه وه ته   نه وست و  سۆزی ئاینیی  هه فراوانیی  بهش سته به مه
 بوو  وتوو نه رکه  سه بواری ئاینییدا  لهم به  ،وه  پشه بنه کان  ئیسالمییه  پارته  به دای  رگهکرد و ، تی عوسمانیی ده الفه خه

ملمالن و شبک  پ  وتنه که  ، رخان کرد و کی زۆریان ته یه  پارهنداو که ـ ییربستانی سعود  عه وکانی ئران  رژمه چۆنکه
پارت و وستکردنی  در وو وتانه  النی ئه ستی ئاینیی گه ههی  وه ڵ رژمی ترکیش  بۆ بوژاندنه گه کتر و له ڵ یه گه له

 . خۆیان  ر به رکخراوی ئیسالمیی سه
    وه که  الیه  له  چۆنکه،دا  و بواره هنا له ستنه ده وتنی به رکه سهر   هه وه  رووی ئابووریی و سیاسیی و دیپلۆماسییشه له

بتوانت ویست و  درووست ببت کهتی رژمی ترک  رایه  رابه  بههزکی نوێیانویست  نهروسیا و  وتانی رۆژئاواش 
  وه ییه وه ته  بواری ملمالنی نونه پنت و بته خدا بسه رمکی ئابوریی و ستراتیجیی پ بایه  هه لهکانی   ستراتیجییه خواسته

                                                 
 2004 / 12 / 23 ــ قلق اردنی علی عروبة العراق و تحذیرات من هالل شیعي إیراني: القناة القاهرـ '' ژر ناونیشانی  واک له ڕی القناة ، هه  ماپه  بوانه 23
 )http://www.alqanat.com/news/print_page.asp?id=50007(   

 9 ـ  ڕه پهال'' و قنبلة ملک األردن .. مؤامرة إیران '' روتار    سه2004. 12 . 24 : 18 ـ 3993   گۆڤاری روزالیوسف ژماره بوانه .  24
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و  النی ئه  گه بوو پشکش به نه ی  دیکه زمانی ترکیی هیچی  له  رژمی ترک بۆخۆی جگه وه کی دیکه الیه لهو ، زلھز ک  وه
  هو هکنیکیی  ڕووی فیکریی و ته  لهت آتی سۆڤیه  یه  لهنشک بوو  پشتر به  که نهو وتا النی ئه ی بکات و ، گه وتانه
 بوو  هه رمایه  سه کو پویستیان به  بهبوو و ، ماست نه ڵ و ده  ده  ترک و پویستییان به رژمی وتووتر بوون له پشکه

  .ی جیھان  ڵ وتانی دیکه گه زانی بۆ ئاخاوتن له  ، بۆخۆیان زمانی روسی و ئینگلیزییان  دهیبوو  رژمی ترک نه که
م وتانی   ، بهری   ڕابه  و ببتهڕکبخات ''جیھانی ترک''نی یتوا نه دیی و   هاته بۆری ترک نه  رژمی گورگهی ونه خه و ئه

ی رزگارییخوازیی  وه بزووتنه   له ی که یه وره ک گه کۆمه له  گه و زن  له شکی مه  به کرد و بوونه رۆژئاوا هاریکارییان
ک  ک بۆخۆشی کۆمه  .ک  .پ  ند رچه  هه ،بدو ئۆجان ی عه که ره  هۆی گرتنی ڕبه ری کوردستان  کرا و بووهباکو
   .ی کرد وره ی گه ه هه
و   ئه پی وابوو  که ،بوو تیی خۆی هه  تاتبهی رنامه عس و  ، به دانی رژمی بهل  کرد له شیی نه ها رژمی ترک هاوبه هور هه
موو  ههی  وه تی موس و سینه هوالی کۆنه داگیرکردنی  ش له یه رنامه و به کردنی و ، ئه ک بۆ پیادهل  هه بته  ده نگه جه

  .  وه بینییه  باشوری کوردستاندا خۆیده کی کوردیی له سیمایه
  ی که وه ر ئه به کو له ر خاتری کورد به به نیا له ته ک به گرت ، نهلمریکا ری   و ئه دیی هاته  نه شی ونه  خهم  ئه ختانه خۆشبه
   . بوون  پالنهو   دژی ئهکان و ئرانیش بییه ره  عه وته

   لهدپی پویست سوو کانی به بازییه  سه زراوه  و دامه رسته زپه گه ربازیی ره کی سهم رژرژمی ترک   که شایانی باسه
  شداریی له  بهکنۆکرات تا سنورکی دیاریکراو  ته ون پارتی سیاسی و ئاینی هد دهگرن و رگا رده کان وه  دیمۆکراتییه مه گه
ها  ره  و، ههربازیی و دارایی و ئابوریی جیھانی رۆژئاوا کی سه ستھنان و دابینکردنی کۆمه ده ن بۆ به  بکهتدا سه ده

 :  دا نییه که  ناوچهنی سه  ڕهالنی گه کیك له ڵ هیچ یه گه ژوویی لهکی م تییه  دۆستایه رژمی ترک  بگوترێ که پویسته
 ،ی قوبرس و ری دورگهلی یۆنان و داگیرکردنی  باکو گهتیی   دوژمنایه،نیی و  رمه  ملیۆنک ئه ناوبردنی پتر له له

   درین له مژووییکی ناوبردنی کورد و داگیرکردنی باکوری کوردستان ، ملمالنیه وام بۆ له رده وی به ستکردن و هه بنده
رون  نده سکه وای ئههۆی داگیرکردنی لی بهن نازانن  دۆستی خۆیا بیش ترک به ره ها عه روه  هه ، ودارانی ئرانت سه ڵ ده گه

 .   وه کردنی ئیسرائیلهتی و دۆستایه
 بۆ کۆڕی  وره روونی گه یرانکی ده  قه هۆی ته یی رژمی ترک بوه وته خ بوون و الکه  و ببایه وامانه رده  به م تکشکانه ئه
مانیی  قاره'' کان  شیوی گورگه''  ناوی   به وه رستانه زپه گه ی ره رانه که کی فشهلیمهۆی ف کۆشن به کانی ترک و تده ڕاله نه هج

    . ن مریکا بکه  و ، دیان و ، ئه که  کورد و ، جوله تیی به  و  سوکایه وه ریی  بۆخۆیان بگنه روه و سه
 :   گرنگه و پرسیاره ر ئه  سه وه وجا با بینه ئه
   کانی کوردستان ؟  سیاسییه  ئیسالمییه ه  پارت و کۆمه نه ده ک ده یه پشتگیری جۆرهموو هه رکیی ئیسالمی سیاسیی دهبۆ   

ن  به ب ده زهه نا بۆ مه وخۆ په  ئیسالمی سیاسیی ڕاسته ت به باره  سهاکانیاند وه نهکۆل و  وه  توژینهس له ند زۆرکه رچه هه
و   سوننه ر سه ییان به وه ته رمیی و نه ندارتیی هه  پوهشان شانبهکانی ئیسالمی سیاسیی  ه رژم و پارت و کۆڕ و کۆمهو ، 
  .   '' سوننه ''بن یان  ''  شیعه ''وان  ئه ک کوردک گرنگ نییه ن وهم بۆ م به،   ن که ش ده دا دابهش شیعه
 ،  یه شدا هه نی دیکهال ڵ گه گه بییمان له زهه ی مه  کشه  و ، نه یه ناو خۆماندا هه لهبییمان  زهه ی مه  کشه  نهی کورد ئمه

 کرن  کاول نه وه کانیشه وته  مزگه  شارو گوندمان به5000  کرن و  پتر له نفال نه  ئه ی که وه یپاراستین له بوونمان نه سوننه
  ڕابوردووی و له ب داکۆکیی له زهه مه  سوننهبی ره زۆری عه ره ی هه ش زۆربه ئسته تا  که وه ن رژمکه الیه له

تی کوردستان ئازادتر   رۆژهه بمان له زهه مه ها خوشک و برایانی کوردی شیعه روه ، هه ن که شی ده که خاوهڕو پاشماوه
 .ئراندا '' کۆماری ئیسالمی '' ی   ژر سایه ب له زهه مه کوردی سوننه خوشک و برایانی  نین له

  چ کانی کوردستان ره  داگیرکه یسالمی سیاسیی وتهکانی ئ وژمه  و ته یه ییمان هه وه ته کی نه یه ی کورد کشه ئمه 
ب ،  زهه  مه ب بن یان شیعه زهه مه  بن ، سوننهت سه ی ده وه ره ده  ئران و ترکیا یان له ک له بن  وهست ده تبه سه ده

ن  سه تا شخ حه وه   ئه. رمان نبهرا هگرن ب رده وست وه  هه وه یی خۆیانه وه ته ندیی نه وه رژه  دیدی به  و له جیاوازییان نییه
رانی   داگیرکه واته که. 25 ناومان دن کانی باکوری عراق ک زایۆنییه کانی خوارووی لوبنان وه ری شیعه  ـ ڕبهسرو نه

کی  یه هو ته ک نه ی کوردن وه ''  بوون '' دژی   بن یان شیعه  سوننه ی کورد جیاوازییان نییه وه ته کوردستان و دوژمنانی نه
کرا و  ر بۆیان نه گه کۆشن و ، ئه ناوبردنمان تده له بۆ  میشه  هه وه یی خۆیانه وه ته ندیی نه وه رژه  دیدی به  له ،خۆ و ربه سه

 ، زانن  وتی خۆیان ده شک له  به وان کوردستان به ئه . وه ست بمانھنه ک پاشکۆ و بنده کۆشن وه وا تده خاتریانگرتین ئه

                                                 
  کوردستان شونی ئازادیخوازانه'' : بژێ   و ده وه داته سرو ده ن نه سه کانی حه رچی  وته رپه یمانی کوردستان به بژی هاوپه گوته: یامنر  ڕی په  ماپه  بوانه 25
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 ندیی وه رژه ی به  چوارچوه  لهگیزر ی کوردستان هه "کان  سیاسییه  ئیسالمییه"  نه الیه ن به یده ی ده تییه و یارمه ئه  بۆیه
        ناوی  به و ناگه  و پهت سه ی ده وه ی بوبوونه  پگه نه  کورستان بکهتوی یانه  ده و ، وه ره  ده ناچته  خۆیانیی وه ته نه
یی  وه ته ندیی نه وه رژه  به کانییان و له وه ته ندیی نه وه ژه ر  دژی به ک که  و گۆڕانکارییه ر دیارده  هه  ربگرن له وه ه'' ئیسالم '' 

  .کورد بت 
ن  دوژم  به،تیی نادرت و  یارمه وا چیدیکه  ئه ستییانه به وان مه  ئه رچوو که  ده  ربازه و یان لههاوکار کوردی نکی یه الر  گه ئه
   .ر رکخراوکی کوردیی دیکه ک هه کرت وه ماشاده ته
 . !!! تو وان جاشییان ده  کوردیی ئه  کورتیی و به  به واته که
ترک و ، '' رسکیان  بینن و هه ریی خۆیان ده ور و به  جیھان و ده وه ڕابوردووی خۆیانه لهرانی کوردستان   داگیرکه چت که بیر نه ان لهشم وه ئه
  رژمی . یه وه و دیده  لهنوان خۆشیاندا مریکا و له ڵ ئه گه ش ملمالنان له و ، ئستهت و ئیمپراتۆریی بوون  الفه ن خه خاوه   ''ب و ، فارس ره عه

 50  ی پتر لهناو تترک  رژمیلمنت ، ک زلھز بسه ی خۆی وه'' بوون و هزی  ''  وه تۆمییه کی ئه ست هنانی چه ده ڕی به هوت ل یه ئران ئه
ن  الیه  له ماوه ی نه و گرنگییه  ئه ئسته  ، کهتی ناوین نیشانبدات  رۆژهه ک زلھز له پاڵ ناتۆدا خۆی وه ربگرت و له ڕێ سارد وه  شه ساڵ سوود له

کانیش  ربییه  عه  رژمه،'' شت  '' ببت به  وه ڕاسته کانی ئاسیای ناوه  ترکزمانه ی وتهیکردنری  و ، ربه وه کخستنه  یه  ڕی لهکۆشت تده   رۆژئاواوه
 و  وه نه کبخه النی ئیسالمی یه  وتان و گه و خۆیان هو ه '' ئیسالم''ناوی  بهوت  یانه  ئه ئسته  دیی ، هاته ی بۆ نه ونه و خه نیا ئه ته ککیان به هیچ یه
تی خۆیان  مه زه  عه  له وه مکردنه  که ک تۆز هز و ئازادیی بۆ کورد به زانن و یه  وتی خۆیان ده هرسکیشیان کوردستان ب هه. ن  رییبکه ، ربه
 .بینن  ده
 

 ی کوردستان ؟باشور واری بوون له ی کورده گه  توشی کۆمه  که بکات یرانانه  و قه و کشه موو ئه ی هه توان چاره کگرتوو ده کی یه یه ئایا ئیداره
 

تیی  هرستی حیزبای ندییپه وه رژه یی و به نگیی و ، دوو ئیداره  دووده رس بوون له وهردستان کی باشوری کو خه  مژه زۆر له
 و ین و ، پارت که ''  دوو ئیداره'' ی  وه کگرتنه  خوازیاری یه،کتی و پارتی و هریی ناو ی گه ریی و  تۆپه گه و ، ناوچه

کتی و پارتی بۆخۆیان   یه ور خودێ گه ر و ، مه  سه یانبردۆته  نه وه  کرده بهن و  ده ین ده  به وه یه و باره  له مژه کتیش له یه
ن  الیه وه له کگرتنه وای یه  هه دا26 2006 / 1 / 8 ی رۆژ  له تا  ه کردوو سته به و مه یان بۆ ئه وه ند کۆبوونه بزانن چه

 . کی کوردستان کرا  خه  پشکش به ژنانه ک جه  وه وه رۆکی کوردستانه سه
 بۆ کتی بوو پارتی و یه وا چاکترم بهوا ، اواکی ئ  هه  به  وتی خۆی خۆشبوت پخۆشحاهس رکه بگۆمان هه

ڤیی و مادیی و ۆ مر موو زیانه و هه ی  ئه بۆنه  به بکردایه ی کورد وه ته نه بوردنیان لهل داوای ر مین جاریش هه تھه سه
   .  هو وته  کهدای نوانیان ونه  قزه ڕه و شه  لهکه  وه روونییه  و دهتیی یه سیاسیی و  ئابووریی و کۆمه

  ئیمزا کرا و ،مانی کوردستان  ڕله  په له  1/2006 /21    رۆژی  له  که  که یه تننامه رکه  به که یی دوو ئیداره وه کگرتنه یه
   باس له  کهم وته تی خای حه تایبه  به  ،دایه که مهوتننا رکهکانی   خاهقی  دهجکردنی  جبه  له وتنه و رکه گرنگی ئه

زگای  دهکو دامو  وهکات رمی کوردستان ده زگاکانی ئاسایش و پۆلیسی هه ی ده وه کخستنه کردن و یهییزگا دهدامو
 .  !27 ی دوو سادا ماوه رم له کگرتووی هه یه

تیی  ڕه وتنکی بنه  رککه ، و وه ته  زیندووکراوه یه که تییه حمه ره  یه )فیفتی فیفتی( ر   هه وتنه م رککه  ئه س پیان وایه زۆرکه
و   لهشبینن  زۆر ره و گۆڕدا نییه  له ئستهخش بھنت تا  پشبکی زیانبهتیی و  قین و دوژمنایه  کۆنه  کۆتایی به که
  .  وه یه باره

یڤینکدا  ڤپه  هه سیالیستی دیموکراتی کوردستان لهحیزبی سۆسکرتری  ؛ حمود مهی حاجی  د مه  محه  کاکه بۆ نمونه
 : بژێ   ده''میدیا'' ی نامه فته هه به
کانیدا  ی قسه  درژه  له.1994ڕی  ی پش شه که کگرتووه  یه ته  حکومه وه زری نابته مه  کوردستان داده ی له ته حکومه و ئه'' 
ت و دوو   دوو ئیماره من پموایه:  بژێ  ده و یه کتی دا هه نوان پارتی و یه  له کات که  ده و جیاوازییانه موو ئه  هه  به هژئاما

یان  و  ئه کات و نه وی ده سلیمی ئه میان ته  ئه من و نه  ده ته و دوو ویالیه  ئه تایه تا هه  ، هه  بووه جیاواز درووستیت ویالیه
 .  '' کات ی دهم سلیمی ئه ته

 میوان   خۆیان بهولر هه  کتی له  و یهیمانی سله   پارتی له  که یڤیندا پیوایه ڤپه مان هه  هه مود لهح ی حاجی مه د مه  محه کاکه
  .28ک   یه وه  ببنه ته و دوو ویالیه ی عراق ئه وه کو ئه دات وه  ڕوونه وره تا گۆڕانکی گه  هه و پی وانییه  ئه ،زانن ده

                                                 
 www.xebat.net   26  2006 /1 / 8 رۆژی    له2 و 1  ڕه الپه) 2025 ( بات ژماره ی خه  رۆژنامه بوانه

  22/1/2006 رۆژی 2 و1  ڕه الپه) 2034 ( ت ژماره با ی خه ها رۆژنامه روه ، هه ) www.peyamner.com (2006 / 21/1نر رۆژی میا ڕی په  ماپه  بوانه27
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  ببنهتوانن   ده لوشرت و نه ده کتریان پھه  یه  نه چونن که  کۆمپانیای جیاواز ده دوو کتی به   پارتی و یه سانی دیکه که
ست و  هه وه حیزبییانهتی  سه پاندنی ده سکی مادیی و سه ندیی ته وه رژه  دیدی به کتیی له  پارتی و یه و ، پیان وایهک  یه
ی   دیارده  به کانیان ئاماژه لماندنی بۆچوونه  و، بۆ سهیی کورد وه ته دیی نهن وه رژه ر به به ک له نهن ،  ده گرن و بیار ده رده وه
ی دوو  وه کگرتنه ی یه  باره لهشبینن   ڕه  بۆیه ،ن که کان ده سیاسییه رپرسه  به بسنووریبوونیدن ومه  ده وندیی گه

 . ... ! .وه که ئیداره
  ،  وه شاردرتهکتی بۆیان نا  پارتی و یه  ئاستک که یشتۆته کانیش گه  سیاسییه رپرسه ندبوونی به مه یی و دوه نده گه  

  :  بۆونه
ی نائاسایی  وه  کۆبوونه رمی کوردستان له رۆکی هه رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و سه سعود بارزانی سه مهکاک '' 
ردوو  ی من بۆ هه ڕاسپارده: یاند   رایگه که ارهردوو ئید ی هه وتننامه هقی رک ردنی دهمانی کوردستان بۆ ئیمزاک ڕله په
  م کارانه ک له  یه  پویسته  کابینه بن له شدار ده ی به  برایانهو موو ئه  هه  که یه وه ی ئه که زیران و جگره رۆکی وه ڕزان سه به
   .29''  بکرت  وه که یه وو بهدر ن ناب هه رگرن یان بازرگانی بکه تی وه رپرسیاره بژرن ، یان به هه
 : نوس   میدیا دهی نامه فته ههها  روه هه
کی زۆری  یه  ژماره کتی نیشتمانی کوردستان ، ڕای وایه فای جگری سکرتری گشتی یه وشیروان مسته نه'' 

و   ئه  که وه هیان بپرستلس ناتوان   و که ند بوونه مه وه رعی ده کی ناشه یه شوه ت ، به ستانی حیزب و حکومه ده کاربه
بی  کته  مادام مه  که ت ، ڕای وایه رۆکی حکومه د جگری سه حمه ریشدا عیماد ئه رامبه  به له  .   هناوه  کووه یان له ره پا

بت   ده  رۆی خۆی نابینت ، بۆیه وه کات ئه  نه وه  ئه یان بکات ، که به هساب خۆی مح  ده وانی داناوه سیاسی ئه
چینهلگه وه   ، بۆئه  بکرایه وه بی سیاسییه کته ن مه الیه  له ته و حکومه ی ئه وه په هه  به ی ر 30''  ، درایه ی زیاتر نه.  
   له ره وه  تهنما ر هه سه نی له ده ی مه گه  بواری چاالکی کۆمه سوڕاو له  ، ههباری ئاسۆ جه: نوس  ها میدیا ده روه هه
کدا لتدار و سیاسه سه  ده روی له) بۆ میدیا(دوان تۆ کهت ت و سیاسه ی پیاوی حکومه ئه '':داران کرد و گوتی  تمه ،   
 سئول و  مهو رکردن والبردنی ئه سه ئیشی تۆ چاره. یت  ک باسی بکه یت نه ری بکه سه بت چاره  ، ده یه ی هه نده زانیت گه ده
ک  وت وه یانه  ، دهو هکانی زیره سئول و وه  مهموو  هه تی کوردی به سه  ده ئسته. ر ئسقان دزن   تا سه  که یه زیرانه وه

و  ناشب هاووتی به  و شواندنی هاووتیهلر ی سهلو ئامانج  کردنکی زۆر خراپه ش تکه وه  ئهن و بکه رۆشنبیر قسه
  .31 ''ڕۆ ببت  ستخه  ده خنانه ره
  ی کوردستان  که ورانه  گه رپرسه و به سک ئه ر که  بۆ هه رسامییه ی سه هجگ! بژت   باری راست ده  کاک ئاسۆ جه به

ی  کانی دیکه یی و کشه نده ی گه  دیارده ڕواننه ک چاودرک ده زانت وه  دهنتی بسنووریا سه ن ده  خاوه مرۆڤ به
 . واریی  ی کورده گه کۆمه

   له که  یه تی ژماره سه ن ده تی خاوه سایه  که  ، واته می کوردستانهر رۆکی هه تی و سهرۆکی پار سعود بارزانی سه کاک مه
  رپرسی حیزبیی ژماره ستی پارتیدا ،  کاک نۆشیروان به رمی بنده  هه  له تی بسنووره سه ن ده کوردستان دا و ، خاوه

    ، که مان سنووردا هه  له ماره دووهرپرسی حکومیی ژ د به حمه ک و ، کاک عیماد ئه.ن.تی ی سه  سنووری ده  له دووه
 ن بۆ گۆڕانکاریی و چاکسازیی ؟   خۆشناکه مینه ی بۆ زه بیینن ئه  ده قییه و زه یی به نده گه
   به ؛ بۆخۆی دایناون  ، چۆنکه وه کان بپرسته رپرسه به بی سیاسیی له کته بی مه ده  که د پی وایه حمه ک عیماد ئه اک
کتی و پارتی  ی یه و دیموکراتییه ی کوا ئه  ، ئهکانی ندامه ی ئه وه  کرده  له رپرسیاره ر حیزبک به  هه وه ڕووی سیاسییه له

   ؟ن که ی بۆ ده شه بانگه
 و ربکات  یی ده نده گه  یاسای دژ بهی بکات ، وه کارکشانه لهست  ده  و ناچار به وه بسنته   کابینه  بوا له  که مانه ڕله هرکی پ ئه
   ! وه ت بپرسته  حکومه له
و  ودوا ئه مه  تۆبی له ،ت  کۆنترۆکردنی کاری حکومه  له دراوه مانی کوردستان هیچ رۆیکی پنه رله  په تا ئسته ههم  به

 ی پ بدرت ؟ رۆه
  یه و ژماره  له سن ، بجگه زارکه  هه  ژماره تدا به کتی و حکومه ناو یه  له فیده سته وی م وه بژێ ئه فا ده کاک نۆشیروان مسته''
   .32''  چاکسازیینڕوانی  چاوه وانی دیکه ئه
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 ،  وکانیان  پله ند بن له دات سوودمه یان پده  ریگه  که یه وتۆیان هه ی حیزبیی و حکومیی ئه  پله سه زار که و هه ئه بگومان
   کک له ر یه  هه که ، وه وروپشتی خۆیان کۆکردۆته  ده یان لهس  که25  وه مه نی که الیه  به سه زارکه و هه کک له ریه هه
و   25000  بته  ده سه زار که و هه ئه  وه مه نی که الیه  به ندن ، واته  سوودمه وه مه که ندی یه هۆی سوودمه بهوانیش  ئه
  .س   که50000  که ردوو ئیداره هه به
ندیی  وه رژه به   کهی هس زارکه  هه50 و  و ، ئه )Seilschaft(  ندیی ترت گوریسبهگو مانی پیده  زمانی ئه  به یه م دیارده ئه

کانی کاک  گوته  ، وستنن ک بوه ر چاکسازییه ی هه وه وڕه ره  بارودۆخکدار  هه لهتوانن  ده وه که یه ستوونی به ش به هاوبه
  شتکیش یه و دیارده ئهها  روه هه ، و لمنن سه  ده وه انی ئه ئاس زۆر به ''  وه یان بپرستهلس ناتوان  که ''  نۆشیروان که

 .   وه ته نگی داوه  رهکاندا ی ناو حیزبه  رۆژانهریی گه  و ناوچهریی گه وتی تۆپه سوکه  هه  له مکه  زۆر ده،  نوێ نییه
کتی  ری سکرتری گشتی یهفای جگ وشیروان مسته نه ی کوردیی کاک ی ئیداره کشهرکردنی  سه  چاره ت به باره سه

تدا  ناو حکومه  له  حیزب و نه ناو  له  ، نه ی ئسته زگایه دهوم دام  به ڕم وایه که من باوه '': بژێ  دهنیشتمانی کوردستان 
ت  سۆسیالیس  له ندامه کتی ئه  یه ربگرین که کان وه  سۆسیال دیموکراته  حیزبه کرت سوود له  ده بۆیه. چاکسازی ناکرت 

ک  تیش کۆمه بۆ کاروباری حکومه.  ئیسالحدا  ونکی زۆرن لهزمو نی ئه  خاوه و حیزبانه  ئه رناسیۆنالدا ، چونکه ئینته
،  متره س که  چوارملیۆن که  له که ردوو ئیداره کی هه  نفوسی خه ئسته. پرین یان پبس رکه و ئه ین ئه بکه بیری مالی بانگ خه
  .33'' ر ناکرت  سه  چاره  ئمه ش به وه و ئه یه خۆرمان هه یۆن موچهک مل چی یه که

   وته لهکانییان   دۆسته زموونی حیزبه  ئه  لهدکانی کوردستان بۆ چاکسازیی سوو  سیاسییه نه ر الیه گه  ئه کارکی چاکه
ر حیزبكی دیمکراتی  یان ههر سۆسیال دیموکرات ، کریست دیموکرات  گه  ئه ، چۆنکه ربگرن وهکانی جیھان   دیمۆکراتییه

و  کانی ئه نه موو الیه  هه  و له وه کاته دا کۆده وبواره ک پسپۆر له ڕێ بکات ، کۆمه چاکسازیی بهکی  یه وت پرۆژه   بیه دیکه
 و  وه ناوه ۆشی لهک کات و ، تده مانی ده ڕله په ڕژێ و ، پشکش به کدا دایده ی یاسایه  چوارچوه له و ،  وه کۆته  ده یه پرۆژه

 و یاسا    ببت به و چاکسازییه  و ئهن نگی بۆ بده مانتاران ده هرل ی په وه یدا بکات بۆئه پشتگیریی بۆ پهمان  ڕله ی په وه ره  ده له
  . وکردنی  په  به ب  دهچ س ملکه موو که  ههیاسا   بوو به ، که
وروپا پی  کانی رۆژئاوای ئه  وته  لهنراوهل''  یی نده  گه ''  کوردستان ناوی لهمۆ   ئه ی که یه و کشه  ئه وه کی دیکه  الیه له
رتیلخۆریی و   به  دزیی و ،ستپیسیی و ، ناپاکیی و  بۆ دههنرت کارده به '' تاوان ''ی  ، وشه و   ''تاوانی ئابوریی'' گوترت  ده
 برت و  ناودهتاوانکار  ست به  هه  کارانه و جۆره ی به سه و که  ئه اته و .... تیی کارهنانی دارایی گشتیی بۆ سوودی تایبه به

 وپنت  سه ردا ده سه کی زۆری به یه، دادگا سزاکرت و دا ده گه ی له وه لپرسینه  ن یاساوه الیه  له دادگا و درت به ، ده
  .   وه ڕته گه  دهت  بۆ دارایی حکومه وگرت ردا ده سه بهستی  ، ده وتووه کهستی وا ده ی به ناڕه یه وپاره ئه
 موو  هه  له وه سانی پسپۆڕه  ڕی که  چاکسازیی بکات ، دت له وه یه و باره وت له ر پارتکی دیمۆکرات بیه گه ئه
 و کات تنیشان دهس  دهیان وه نگاربوونه ره  و بهرکردن سه  باشترین رگا بۆ چاره و وه کۆته  ده نهناوااو ت کانی ئه کارییه هد ور

 یاسای ی پرۆژه    بیکات بهکۆشت و جا تده  ئه ،کات ستنیشانده  دهکان  جۆری تاوانه پی یاسا سزا بۆ  به  پله  به ، پله
 .  ند کردنی سه مانی بکات بۆ په رله  په  پشکش به و'' تاونی ئابوریی '' ی  وه نگاربوونه ره به

 ی بۆ بکرت    ئاماژه  پویسته ه ک یه مکی گرنگ هه  دوو چهدا لره
  کرت به چ ده  ملکه گه  یاسا و کۆمه کرت به  ئه ، واته ڕت په ماندا تده رله  په ی چاکسازیی بهک یه  پۆژهموو  هه : میان که یه

 . نی دوکر په
  !ڵ نین نده کان بۆخۆیان گه حیزبه : میان دووه
ن دادگا ، یاخود  یه ال کرت تا له ندامتی س ده  ئهاو  ئه ،ستنیشانکرا تپیس دهس  ده ندامکیان به وت ئه  رکهر گه ئه

ی  که  حیزبه وا له ه سزا درا ئ که ندامه ر ئه گه  ، ئه وه کرته کالیی ده  یه و وه کۆرته ی ده که  کشه   له وه مانه رله کۆمیسیۆنکی په
ن   و ، ڕبدهکانیان بھنن کاره نده ستپیس و گه  ده ندامه موو ئه  هه واز له ن ئامادهکتی  ئایا پارتی و یه ..!کرت  رده  ده 

  ؟؟؟تاوانکار بیانناست   به وه یه و بۆنه   و زیندانی کران  به دادگاییکران  که  و ، وه بپرسرتهلیان  ن یاساوه الیه له
ش  ها ئمه  بوترێ ئه  بووه وه ست ئه به  ، مه کارهنراوه ک به ک پشانگایه  وهی کوردستانمان لهڕ  په تا ئسته  هه وه داخه به

  !!!  مانه شوکر هه
ی چاکسازیی  توانرێ پرۆژه وجا ده  ئه ،ل ی گه قینه ری راسته  نونه ودوا ڕبدرت کارا بکرت و ببته مه  له یه وه گرنگ ئه
کی  یه موو شتک کشه  ، پش ههتیی رایه به ڕوه زگای به  دهبوونی  فشهی  کشه ت به باره  سه . وه  کایه  بته قینه ڕاسته

    ساالنکی دوورودرژهوه کتی و پارتییه ن یه یه ال  له  که ه'' نگرکین  الیه '' ی ه تکی هه نجامی سیاسه ، ئهو    سیاسییه
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  ی بتوانن به وه  بۆ ئهستی خۆیان هد خۆر و چاوله  موچه ن به  بکه گه   کۆمهموو  ههیانویست  و دهێکر دهلوی  په
   .ن زووی خۆیان کۆنترۆی بکه ئاره
یداکردن شون  ک ناچارن بۆ نانپه ی خه زۆربه .  وه کانی کوردستانیشه  ناو حیزبه یکرده عس بوو دزه تی به  سیاسه وه ئه

 بۆ  وه که الیه راکردن له'' و ،  ''  وه ر گۆڕینه نگه سه''   به  که یه  ههشی  دیکهی ک شوه کۆمهنگرکین  الیهن و  وه حزبک بکه
 .  ....کرت  ستنیشان ده ده  هتد ...''ڕفرۆشتن  بیروباوه'' و ''  ویژدان فرۆشتن '' و  '' خۆفرۆشتن ''  و  '' کی دیکه یه ال

و '' نگرکن   الیه'' ی  تیی دیارده ڕه نهی ب  کیشه بگرن ، چۆنکه  هه یه ه  هه ته و سیاسه ست له کان ده  حیزبه تا پویسته ره سه
رانی   ، داگیرکه  نییه کانی دیکه  کوردستانییه کتی و پارتی و حیزبه ی نوان یه که ناوخۆییه ر کشه هه''  خۆ فرۆشتن ''

   که کیوهسانکی زۆری خۆفرۆشیان  دا و که و بواره  چاالکن له ندین ساه ی کوردیش چه وه ته کوردستان و دوژمنانی نه
نجام  یان پ ئه رانه  کاتی پویستدا بیانجونن و ، تیرۆر و کاری تکده ندیی خۆیان له وه رژه ت و به  پی سیاسه توانن به ده
  .هتد...تی ــ سیاسیی ــ ئابوریی  یه یی کۆمه نده گهقامگیرکردنی   سه بۆ خۆڕسکیی هۆکاره    یه م دیارده ئه  واته ن ، که بده
ک فه ی شهککنۆکرات چاره نیا به ته بهر  رمانبه ملیۆنت ،  سه  تویستی بهر ناکرکی سیاسیی و  ئابوریی و  یه  پرۆژه پ
کاندا  رمانگه ی فه وه بواری رکخستنه  چاکسازیی له وه مانه ڕله  ڕی په   له و ، وهیاساهۆی   به  که  نه یی درژخایه رده روه په
ی  انه و هکاندا و ، تبکۆشن ئ رمانگه ر فه سه وه به نه شبکه ر دابه رمانبه کنیکیی فه  پ توانای ته یست و بهپی پو بهن و ،  بکه

ر  رامبه  به لهک پیان  یه رمایه خشینی سه  ، به و ادت  تایبهتیر  کهناو ی کار بۆیان له وه نشینکردن و ، دۆزینه ڕی خانه زیادن له
ران  رمانبه ی فه  ، ژمارههتد ...تیی خۆیان ی تایبه ی پرۆژه وه کردنهی میریی و کار  له  وه شانهستک  دهبوونیان بۆ ئاماده

 کار  و کارانه موو ئه هه چاوبکرت و ر ره رمانبه موو تاککی فه تی هه یه  بارودۆخی ژیانی کۆمهرجک مه  ، به وه نه مبکه که
   ! که ر پرسیاره  سه وه ینهجا با ب و ئه .ر بژوی خزانیان  سه کاته نه

 ی کوردستان ؟باشور  لههاتوونواری  ی کورده گه  توشی کۆمه  بکات که یرانانه  و قه و کشه موو ئه ی هه توان چاره کگرتوو ده کی یه یه ئایا ئیداره
ک   وهکانیشدا و رپرسه نی به بیروبۆچوو ت له نانه سدا و ته  بیروبۆچوونی زۆر که کرت له دی ده  به وره کی گه شبینییه ره

ر  گه م ئه به .  و توانای چاکردنی که  ئیدارهردوو  ههی  قینه  راستهی وه کگرتنه  یه  له یه  ، گومان ههم بۆکرد پشتر ئاماژه
  و''سات  سه تی موئه حکومه'' و '' نیی  ده ی مه گه کۆمه'' وت   بیانه ،کانی  سیاسییه ردارانی باشوری کوردستان و پارته سه

بت ،    نه قسه نیا به ن و ته که ده لوه باسی  وه کانه  ئاسمانییه ناه که  له ک رۆژانه زرنن وه دابمه'' کی دیمکراتیی یه گه کۆمه''
  سته بکات و ، پوی وه له  دارایی گه گانیی بهر باز رپرس ناب چیدیکه به و ،  وه کتر جیابکرته یه ت و حیزب له ب حکومه ده
  .ر بت  روه ل بت و یاسا سه ی گه قینه ری راسته مان نونه ڕله په
باتی  کانی خه وته ستکه پاڵ ده  خۆیان له مشه  ناتوانن بۆ هه زانن که کان بۆخۆشیان زۆرچاک ده  سیاسییه رپرسه به
ر پش  گه ئه :  مۆ بۆ نمونه ی ئه وه ۆ  نه ب ییهاوتی دون ئاس سکه   و ، زۆر دهوه ودا بشارنه ڕین و کۆڕه کداریی و ڕاپه چه
  و کانییه موکووڕییه موو که هه ی زانکۆ به وه یان کردنه  ،ندروستیی کی ته یه ک ، یان بنکه یه ی قوتابخانه وه ساڵ کردنه ده
و  زانستیی ئهی ئاستی  وه رزکردنه ڕوانی چاکتر کردن و کۆککردن و به ک چاوه  خه ئستهزن بوون ،  وتکی مه ستکه ده
رزڕاگرتنی   به  پویسته  بۆیه. ڕتۆکانی دون ناگ وته ستکه تیی ده زنایه  مه مۆ هیچ له کانی ئه  و داخوازییهن زگایانه ده

  . نده ک پرۆپاگه بت نه   وه رده روه  ڕی په کانی له وته ستکه مان و ده که وه ته کانی نه قوربانییه
 پشتیوانی  هۆی به رکات  و ، هه یه وه پشته  لهرفراوانی   بهریی ماوه کی جه  داخوازییه ، و باره ی له بۆ چاکسازی مینه  زه ئسته
ران و دوژمنانی کوردستانیش  و داگیرکه'' ندان سوودمه''م سوپای  ، بهتوانرێ چاکسازیی بکرت   ده  وه ره ماوه جه
   . تیی دژیه

پش  نگ بن له توانن ئاسته ئاسانیی ده ندان زۆر به  ، سوودمه چاکسازیی  له تیی ئاسانتره ڕه زۆر جار گۆڕانکاریی بنه
م گۆڕانکاری بۆ   ، به  و زۆر ئاشکرا نییه وه بینته ریتی رۆژاندا خۆی ده نه بواری کارو دابو  له یدا  چونکهچاکسازی

 و  وه زراندنه  و دامهلی ئیداری یکه ههنی  گۆڕی  ، بۆیهتیی بکرت  ئاشکرا دژایه  و ناتوانرت به مووان ئاشکرایه هه
ی  رک و شوه ستنیشانکردنی ئه وه و ده  تا خواریخواره وه ره ری سه  سه  له رمانگه ت و فه زاره وهی زۆر  وه رکخستنه

  له ئاسانتره  وه مانه هڕل ن په الیه له یاسا   به کانی ر گشتییه به ڕوه ی به دیارییکردنی ژماره  وکانی  پسپۆڕییه کارکردن  و بواره
 .وت  ر بکه کاندا سه ر کشه سه توانت زووتر به چاکسازیی  و ده  هورده
  ؟ن  نجام بده و گۆڕانکاریی ئه ک چاکسازیی ک یه ن وه کتی و پارتی ئاماده ئایا یه

  ن ؟ نجامی بده چاکسازیی ئه  وه پیکه ن و  کبخه یه کانیان  هزه یه یان هه وه یان توانای ئه
وتی  سوکه  هه  له وه خواته ر پیشده ماوه جه   نیشانیانداوه ئسته تا  بجه ه  هه،ئاکرێ و ،الر و کانی که  رووداوهک وه

ک  وه  اندووه و،خۆی نو ی کاری توندوتیژییدا  شوه  له و وه ته قیوه  ته یه وه و پیشخواردنه وی ئه و له رهلستان و ،   ده کاربه
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موو   ههی کوردیی دژی ئیداره ڕین له  ڕاپهریی و رانسه کی سه یه  دیارده  ببته  که وه زرنگته دهرسیی گشتیی ت کی مهنگ زه
  .  ! وه  کوردستان بگرته باشوریکانی وره  گه شاره
  وه ستن بۆ دامرکاندنه هبب'' هز '' نیا پشت به ته  به و ،ن ڕ بکه  که یه وره  گه ترسییه و مه رپرسان گوی خۆیان له ر به گه جا ئه

تیی سیاسیی  رکردایه بت بۆ سه  ده هرو ئابووچوونکی گه ،  ون که  ده وره کی گه یه ه وا هه ه ئ ،ی وه نگاربوونه ره ، بهو 
ر کا ک به  چه خواسته ی خودنه وه  ئه کار بگاتهدات و  کی نه زایی خه  ناڕه ر گوێ به هگ  باشوری کوردستان ، ئه کورد له

 . ی کورد مدیده ری سته ماوه  دژی جه وه تیی کوردییه ن حکومه الیه بھنرت له
کی  یه شه ڕه کیی هه ره ترسیی ده ر ناوخۆیی نین ، مه  هه وه ته ی کوردستان بوونهباشور ینگار ره بهی  ترسییانه و مه ئه
 ی ناو مای کورد وه بۆ ڕیکخستنه  وی شۆڕشگرانهنگا  هه  پویسته  ، بۆیهنووسی کورد چاره ر   بۆسه ییه میشه زنی هه مه

 . گۆڕێ  وه رتهنگیی بھن کده کریزیی و یه و ، یه  وه و بکرته ی ناوخۆ پته ره  بهبنرێ و
داریی  رمایه  جیھانی سه  له ؛چونن  پانیای بازرگانی  دهم دوو کۆ کتی به پارتی و یهس  م بۆکرد زۆرکه ک پشتر ئاماژه وه

= '' هم سه'' ی کینی   رگه  ، جا له لووشن ده  خۆیان هه کان  کۆمپانیای بچووکتر له وره  کۆمپانیا گه  که ه''باو ''ا  رۆژئاواد
 ،  وه نگکی نرخداشکاندنه ی جه  رگه  ، یان له لووشینی دوژمنانه گوترێ هه  ده مه  به  کهبت  هو ایهپانی و کۆم کانی ئه شه به
  .پنن  بت و نرخ بسه ستکاریان نه رهه ی به وه بۆ ئهستبدات بۆیان   ده ک که یه ر رگه ن هه ای

گرن و ،  کده  یه ندانه زوومه ئاره س س  و ، دوو دوو ترسییه و مه ی ئه وه ربوونهرنگا دن بۆ بهکانیش  که ووپانیا بچمکۆ
 پناوی   له  کهن رازییبکه ''کان  همه ن سه خاوه= کان شداره به'' ن و  هز بکه  بهی داریی و یاسایی خۆیان کۆشن پگه تده
  .فرۆشن  زنی جیھانی نه کی مه  کۆمپانیایه شی خۆیان به ییدا به وه ته ندیی نه وه رژه به

رانی کوردستان  زنیش بن کۆمپانیای داگیرکه کی مه ند کۆمپانیایه مان چه  ئه بزانن کهچاک  هو ئهکتی و پارتی   یه پویسته
و ، ئابووریی و سیاسیی  دیپلۆماتیی و داراییندیی  ن و ، پوه که  کارده وه  پکه مژه  له و هزتره زن و به  مهزۆر
نیا   ته  و به وه ندیی خۆیانه وه رژه  به  به ستووه وتی جیھانیشیان به  و دهندیی زۆر کۆمپانیا وه رژه  بهو  یه ییان هه وه ته نونه
  : ، بۆیهنین 
   '' وه رگریی و مانه هزی به ''  بته ده بت ،  ک یه ر شوه هه  بهکان ،  کوردییه نه موو الیه تی هه  سیاسه کار وی ندانه زوومه ی ئاره وه نهکگرت یه
  . ی کورده وه ته ندیی خۆیان و نه وه رژه به  ، لهیان وخۆبۆ
ی حاجی  مه  حه ک کاکه  وهچونن  ده ''ت  دوو ئیماره ''   بهیمانی و سلهولر  ههی  و ئیداره باشوری کوردستان  سانی دیکه هک
 .!!!! ی بۆکرد حمود ئاماژه مه

  ''ت  ئیماره= میرنشین ''ش  بژین ئمه  و ده وه چینه  دهاکانی میژووماند ڕه ر الپه سه  به وه شانازییه ند زۆر به ر چه  ؟ ههت ئماره
روونی و   دهی زامکی قو ''ت ئیماره= میرنشین '' ی  ڕاستییدا وشه  لهم به .....  بووه ی میرنشینمان هه  ، به بووه ههمان 
  یانتوانیی ککیان نه بوون ، هیچ یه '' کاتیی  ''کی یه موو دیارده کانمان هه  میرنشینه وه داخه  به ردبت ، چۆنکه ک ده ترسییه مه
 ک  وتوودا وه کی رکهل  هه می خۆیان بگرن و ، له رده کانی سه ارییهی ڕووداو و گۆڕانک رگه به  وی خۆیان بپارزن واره قه

 . تی کوردیی بن  وه ماکی درووستکردنی ده ،    ووه  پشه هزکی کوردیی بنه
 مان ؟  ؟ بۆ نه  ن ، بابان ، سۆران ، بادینان و بۆتان رده ئه کانی همیرنشینکوان 

  خات که رده مان بۆ ده وه  ئهمۆ ی ئه  '' دووانه''  و ئهڵ  گه لهکانی رابوردوو و ،  نشینه  میر بارودۆخیتیی ڕه راوردکی بنه به
  ، دراو و ، و  ئامیر ،رخ  و ند چه رچه  ، هه که ر یه مۆ هه ی ئه وانه   ئهنووسی  چاره  لهترسیی مهوان و  مانی ئه هۆکاری نه

 .  سیاسیی و تی یه کۆمهیی  نده گه ، ''یی نده گه''    له یهیر بریت ه ه که  هۆکارهم به   ،کان گۆڕاون  تییه سایه که
ی سنووری  وه ره ده  له یاتوانیوه نه   که  بووه وه  مژوودا ئه کانی کوردستان له  میرنشینهتی ه سیاسی کی  گرنگی سیمایه

وام  رده ندیی به ڤابه کانیان هه رخه  هاوچه ردییه کو ڵ میرنشینه گه  له ن ، واته یدا بکه ه دۆست بۆخۆیان پانکانی میرنشینه
 بۆ ڕاکشانی هۆز و خ کاربھنن   به کهکانی دی تییه یه  کۆمه ندییه تیی و زمان و پوه تیی و خزمایه ستن ، یان دۆستایه ببه

 گرن ؟  رده وانی رابوردوو وه  ئهی ه تاقیکاریی  سوود له ی ئسته م دوانه ، ئایا ئهری نزیک خۆیان  ماوه  و جهیتی سایه و که
  بگرن ؟ خسیی هه ندیی حیزبیی و شه وه رژه  به ست له ییدا ده وه ته ندیی نه وه رژه پناوی به ن له ئایا ئاماده
 هز و و  ئه ه ک کۆشن ن و تده که راندا ده ڵ داگیرکه گه ت سای ڕابوردوو له کانی سه  ناخۆشه چاوی تاقیکارییه ئایا ره

 هز بۆ   بهن ن و بیکه کبخه یه ن دا ههیشی کوردستان کانی دیکه وه داگیرکرا هش  به  لهی ڕوانییانه ست و سۆز و چاوه هه
 ی کوردیش ؟ وه ته ندیی خۆیان نه وه رژه به

 کانیاندا نگره ه مشکی الی  و له ''کانیاندا ته  ئیماره ''نوان  له بگرن که هه   بمانایه و سنووره ست له ن ده ئایا ئاماده
یی  وه ته هندیی ن وه رژه  پشتگرتنی به وکبوون ه ی  که وه نه شیاربکهۆر ه ماوه ڕاستیی جه کۆشن به تده و  وستیانکردووهرد

   ؟؟؟ وتنه رکه هۆکاری سه
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 بادینان ،  کتی له ندامکی یه هر ئ گه  ، ئه گۆڕدایه کتریی له یه ر به رامبه  فراوان بهکی ببواییه   ناکات که وه  شاردنه پویست به
 که  ترس و ، پی وایه ش ده ی خۆێ تا ئسته که گای پارته  باره وێ بچته  بیه بجه ه  شارباژ و هه ندامکی پارتی له یان ئه

 !!!ترس   ده سزادان  ن و له که زگاکانی پاراستن و زانیاری چاودری ده  ده
ندیی  وه رژه به ڕاستی گۆڕانکاریی و چاکسازیی له ی بتوانرێ به وه ، بۆئه!!!من  ریی نهکت یه ی ترس و گومان له وه بۆ ئه

 گۆڕی ،  وتۆ بھننه کی ئه  بنن و ، گۆڕانکارییه نگاوی بورانه کتی و پارتی هه  یه پوتسته!!! نجام بدرێ  ی کورد ئه وه ته نه
ی  ه  هه  له  رگهو  کانی ڕابوردوو بت ه موو هه ی هه وه نهدری چاککر شکهکن و ،  رخۆ ته  هه وه  بناغه یی له نده  گه که

  .! نوش بگرت 
کگرتوودا  ی یه  و درووستکردنی کابینه وتننامه  رکه  له  که  نراوه که دوو ئیداره ی وه کگرتنه یه  بۆ م که نگاوی یه هه

  . ی مای کورد وه  بۆ رکخستنه قینه نگاوکی راسته  هه بته  دهیشکتی ی پارتی و یه وه کگرتنه یه،    وه بینته خۆیده
دستان دا آتی نیشتمانی آور ی پارتی دیموآراتی آوردستان و یه وه آگرتنه م یه رده  به  رگربت له  آه هیچ هۆآارك نییه

آانی نوخۆی پشوو   ڕه  شه قینی کۆنه و  ق و آینهڕسیی و  سكی حیزبیی و آه ندیی ته وه رژه  و به ت سه ی ده  و آشه ئه
 ی ویدیكه زانیی و ئه پ و میراتگری مارآس و لینین ده  چه نك خۆی به  الیه  آه رچووه سه  به مه رده و سه  ئه بت ، چۆنكه نه
   آۆنه ویدیكه ئه'' ز وتنخوا پشكه''نك  وال الدیی و ، الیه كی شار و ئه ری خه مال نونه گ و ، ئه به ره ر و ده شایه  عه به
تیی  رایه رین و نونه ماوه ش پارتی جه آه نه ردووالیه  ، هه ماوه نواندا نه آی زۆر له یه  تارادهشی ئایدیۆلۆجیی آشه. رست  په

كی  نی خه واآانی  آۆمه ڕه ستھنانی مافه ده تكردن و به ن و خزمه که ڵ ده آانی آۆمه موو چین و توژه ی هه زۆرینه
ی   دووباره ویدیكه نك آردبتی و ئه  الیه  آه وتۆش نییه آی مژوو ئه یه ه ی آارییان ، هه رنامه  به آوردستانییان آردۆته

   .ن آه  باسی ده وه یاندنه  راگه  له ك رۆژانه مریكان وه ی ئه'' یمان هاوپه'' ش  آه نه ردوو الیه  و ، هه وه آردبته نه
ی  وه کگرتنه م  یه رده  به  دته  که یه مان کشه ر هه  ، هه که ردوو ئیداره ی هه وه گرتنه کنه  هۆکاری یه ته وه بو ی که یه و کشه ئه

کانیاندا  ناو حیزبه  له یه م دوو کشه ر ئه گه  ، ئه ه'' ت و دارایی  سه ده'' شکردنی  کیی دابه ره ی سه  پله  به کتی که پارتی و یه
 .کرت  ر ده سه تیشدا چاره ناو حکومه ئاسانی له وا زۆر به هن ئ ر بکه سه چاره
  وژمی جیاوازیان تدایه ڵ و ته  زۆر تۆپه کتی ، چۆنکه تی و یهرتبوونی پار  هۆی که بته  ده کاره م  مرۆڤ بژت ئه یه وانه له
 کوردستاندا   ری له رانسه  هزکی سه بنه ده ،   وه کبگرنه کتی یه ر پارتی و یه گه بگومان ئه. ون  کتر رناکه ڵ یه گه  له که
   گومانهو ترس ئهتداریش بن  سه  دهۆک و زاخۆ ده ر له  و پارتی ههیمانی سله  ر له زۆریی هه کتی به نی یه ر چی الیه گه ئه

 . ن که  کارده وه تر پکه ئازادانهکانییان  ندامه  ئه وبت گایان ده ک باره ر یه موو شونک هه  هه  نوانیاندا و له نامنت له
 و سان که و ،  یه ردوو ال هه کانی هه ندامه  و راپرسیی ناو ئه ستنی کۆنگره  به به نگاوکی وا پویستی ههبگومان 

ارت و  بۆ دروستکردنی پکرت  نه سانه و که تی ئه  دوژمنایه بت ، پویسته یان پخۆش نه نگاوه و هه  ئه کهبن  دهتیش  سایه که
  . سته به و مه  بۆ ئهن بۆ  دابین بکرتشیاای و پشتگیریی دارگیرت هنل ڕیان رکخراوی نوێ

کو  ڤ کاریان بۆ بکات ، بهۆ مر و ، ئامنجک نین قییان نییه کی موته  خۆیاندا هیچ پیرۆزییه پارت و حیزب بۆخۆیان له
ند   چهوییدا بت ته ندیی نه وه رژه تی به  خزمه  بوونیان له ویسته ئامانج و ، پ یشتن به هۆکارکن یاخود ئامرکن بۆ گه

رکی  وا ئه ند پارت بکات ، ئه ی دوو پارت یان چه وه کگرتنه  یه یی پویست به وه ته ندیی نه وه رژه  بهر هگ  ، ئهش بن وره گه
  . وه ندیی خۆیانه وه رژه  پش به نه  بخه ندییه وه رژه و به  ئه یه و پارتانه رپرسانی ئه به
 .ک  تییه سایه  پاڵ که درته ک ده وژمک یان تۆپه ر ته و ، ههن  وژم هه ڵ و ته کتی و پارتییدا زۆر تۆپه ناو یه  له ی ڕاسته به

                 و '' ڵ  رتۆپه سه'' ی  تییانه سایه و که ئه زۆری  ره ی هه  زۆربه :یزانین موو ده  هه  که یه ش هه کی دیکه راستییه
  ت ، بۆ نمونه ست نایه ده وتۆیان له کتی یان پارتی شتکی ئه  یهمی  که تیی یه سایه ب پشتگیریی دووکهن '' وژم  ته ره سه'' 
برابت  سمیش النه ڕه  به رپرسه و به وا ئه  ئه وه کتی کشابته رپرسکی یه  به پشتگیریی خۆی لهالل  مام جههژا ر کاتک  هه
رۆکی پارتی  ک سه سعود وه کاک مه ر هژا گه ها ئه روه  ، هه وه ته رکراوه سه  به دیکه  تا جارکی هبوو وته ر الکه هه
گشتیی و  ری کوردستان به ماوه  جه.کرت   ده وته  الکه وه ن پارتیشه یه ال وا له کات ئه و پشتگیریی نهبت  دڵ نه رپرسکی به به
بن بۆ  وان ئاماده ر ئه گه  ، ئه الله سعود و مام جه می هژایان کاک مه  ده تیی چاویان له تایبه تی بهک ری پارتی و یه ماوه جه
م  ده ر به ی کورد له وه ته نووسی نه چاره ن له که  یه رپرسی ژماره وان به ه ، ئ  و پشتیانه ر له ماوه وا جه ها ، ئه نگاوکی وه هه

 .خودێ و مژوودا 
  که پشی  وتۆ دنته کی ئه ڕانکارییهۆ  گمانی کوردستان ڕله  و کاراکردنی پهکتی  و پارتی و یه که  دوو ئیدارهی  وه کگرتنه یه

گر ده ک ئه موو چاکسازییه  ههتبتوانرت و ، رت له نجام بدرین و  هیم ال رده به بت  نده  و ، گهخۆفرۆشیینگرککار ناتوان
 جارکی  وه بۆ پتر ڕوونکردنه. ر  هزکی کاریگه ته  بوونه ئسته  ی که نه  تۆپهو پاڵ ئه  له هو ئاسانی خۆی بشارته به چییدی 
  : وه مه به مانیا ده ئه زمونی نا بۆ ئه  په دیکه
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 و کان رتووهگک  یه وه ته نه  تی خۆی بوو له رایه نی نونه  خاوه ،خۆ بوو ربه تکی سه وه ده'' مانیای دیموکراتی کۆماری ئه''
زگاکانی  موو ده نی سوپا و هه  ، خاوه وسازیی تکی پیشه وه  بواری ناوخۆشدا ده ، له  بوونیی وارشۆ ڤابه ندامی هه ئه
   ، چۆنکهس بوو  ملیۆن که16ی  که ی دانیشتوانه یالیستیی بوو ، ژمارهسمکی ئابوریی سۆ ت و سیسته وه دنی دهرب ڕوه به
 ،بژارد و هنا و حکوموتکی کاتیان هه کارنه  هزی به ، وه کبگرته یه'' مانیای فیدراڵ  کۆماری ئه'' ڵ  گه ی ویستی له که له گه
خۆیی خۆی  ربه  سه ئیمزاکرد و وازی له'' مانیای فیدراڵ  کۆماری ئه'' ڵ  گه ی له وه کگرتنه ی یه وتننامه  رکه ته و حکومه ئه

یش '' مانیای فیدراڵ  کۆماری ئه'' ری  ماوه  جه ها چۆنکه روه  ، هه وه ک بوونه یه ڵ به تكهمانیا  تی ئه وه ردوو ده  و هههنا
 15  وا پتر له  ئه رکرا که ی هاوکاریی ده ریبه  یاسای زه مانیاوه مانی ئه رله ن په الیه له، دا بوون  یه وه کگرتنه و یه ڵ ئه گه له

) ت  وه ت و ده رت تایبه که( بدرت ب جیاوازیی   دهخۆرک موو مووچه  هه  له  مووچه ونویپنج %  له    مانگانه ساه
کۆماری ''گوت   جاران پیان ده ی که شه و به پشخستنی ئه و  وه بۆ درووستکردنه،   وه  تا خواریخواره وه ره ری سه سه له
   :ین بکه تی سیاسی کورد رکردایه سه ه ل و پرسیاره  ئه ی کوردیش مافی خۆمانه ئمه ،'' مانیای دیموکراتی ئه
 دوو دیدی سیاسیی ستان و ک وه ر یه رامبه  به  دوژمنانهنجاساڵ ی په  نزیکه کهخۆی جیاواز  ربه سه یت وه ر دوو ده گه ئه

 ی   ئه وه کبگرنه یهتوانیبتیان  '' ییدار رمایه  و سهیییالیستسسۆ'' بوو   می ئابوریی جیاوازییان هه  و دوو سیستهجیاواز
 ن ؟توان بۆ نه  ی ئمه که دوو ئیداره
 ''مرت   ده کۆتاییدا  هیوا له'' بژن   مانیش ده و ، ئه''  هیوای چاوه  مرێ به نابینا تاده'' بژن  کورد ده

ستکرد  ر ی دهی کوردستان سنوو کانی دیکه شه موو به تیی سیاسیی باشور و هه رکردایه  سه   که هزموو کوردکی دسۆ هیوای هه 
کرن پشچاو   بۆ گۆڕانکاریی و چاکسازیی ده ی که و پشنیازانه  ئه وه نه  داهاتووی کوردستان بکه  بیر له کگرتووانه زنن و یه ببه

  ! . وه کی دیکه ندییه وه رژه موو به  پش هه یی بخرته وه ته ندیی نه وه رژه بگیرن و به
یی و ، داهاتووی  نده ی تیرۆر و، گه ی دیارده وه نگاربوونه ره کات بۆ به  دهباشوری کوردستانتیی سیاسیی  رکردایه  سه چی لهڕوانی  ی کورد چاوه وه ته ی نه ئه

کان و ،  تییه یه  کۆمه و ، کشه کانی دیکه ره ڤه رکوک و ده ی که کشه: ک   وه کانی دیکه کراوه رنه سه  چاره کیی و کشه ره دانی ده ر ستوه نادیاری عراق و ، ده
   ؟ هتد...کان   ئابوورییه کشه
 ؟ ی کوردستان کانی دیکه  داگیرکرواوه شه  به به  پشتیوانی کردنی کورد  له رت لهگتوانت چ رۆک ب  ئه تییه کردایه و سه ئه
دیدی چاودرانی   به  کهکات کدا کار ده یه ناو چوارچوه  باشوری کوردستان له تی سیاسیی کورد له رکردایه مۆ سه ئه

= مری واقیع  تی ئه وه ده: گوترت  یی پی ده وه ته هتد ی نونه..تیی  یه یاسایی و ، سیاسیی و ، ئابووری و ، کۆمه
نی   خاوه ئستهتا  هه  ه'' پنراوی بارودۆخ  تی سه وه ده= مری واقیع  تی ئه وه  ده''م  ئه. پنراوی بارودۆخ  تی سه وه ده
کی جیۆگرافیی  یه  چوارچوه وی له ر زه سه  له چۆنکه   ،خۆیه ربه تی سه وه رکی ده ڕکردنی ئه کانی به موو پویستییه هه

، رباز ، پۆلیس و ک سه  وه یه وه سته ده ،  هزی بهو  ته وه بردنی ده ڕوه زگاکانی به موو ده نی هه کات ، خاوه دیاردا کارده
  یه رکیشی هه خۆی دیپلۆماسیی ده ربه ندیی سه ها پوه روه ت و، هه وه کانی ده رکه پاندنی ئه بردن و سه ڕوه  بۆ به رگه پشمه

 .یان نا  )  ئیعتیرافی پکرابت(=  دانی پدانرابت سمیی  ڕه ییدا به وه ته  بواری نونه  له جا گرنگ نییهو ئه، 
  ندیی عراق جگیر ببت و بتوانت جارکی دیکه تی ناوه ر حکومه گه ئه ( ستۆ  ئه وتۆته کی مژوویی کهر  دوو ئه  بۆیه
 و  وه کرتهبم  که'' تی کوردیی  سه ده'' تی  سه  ده  زۆر له یه وانه  لهوا  ، ئهست ده  وه ت بگرته وه کانی ده رکه موو ئه هه

  : ) کرت بسنووردار 
ی  ی بناغه خشه  داڕشتنی نه  چاالکبت له کرت که دهلی  وه ڕوانی ئه یی چاوه وه ته ر ئاستی نه سه له: مییان  که یه 

ویی و ئیقلیمیی و  ته  نونه و گۆڕانکارییه موو ئه پشچاوگرتنی هه له ی  کورد به  وه ته  و داهاتوو نهنوس چاره
ری  یی کورد و رکخه وه ته ندیی نه وه رژه ری به ی کورد و ، ڕۆی پارزه ر کشه سه رن له  کاریگه ی که ناوخۆییانه

  ی ببته وه ست ، ب ئه  ده کانی کوردستان بگرته سته  بنده شه موو به  هه ی رزگاریخوازیی له وه کانی بزووتنه ریزه
و   بۆ ئه ستی هۆشیارانه رده کانی به  دیپلۆماسییه ناه موو که  و ، ههک موو الیه  هه لهماست و دیکتاتۆر  ده
رانی  داگیرکه. وت  کهبی کورد ر وه ته  بۆ نه ک کهل ر هه ی هه وه  بت بۆ قوزتنه ار بھنت و ، ئامادهک  به سته به مه

ی  وه  رکخستنه  بۆیه ، گۆڕانکاریی ڕووبدات کرت که  ده وه ڕوانی ئه ژی و  چاوهل  وتۆته یان که کوردستان گۆه
با  ته ریی ماوه  سیاسیی ، جهی و کی پته یه شتنی پگهو ، داڕ کوردستان کانی موو پارچه  هه لهمای کورد 
  کییانه ره کیی و ده  ناوه ترسییه و گۆڕانکاریی و مه ی ئه وه نگاربوونه ره   بۆ به هزبوونه  و ، هۆکاری به زۆرگرنگه

 میژوو چاودر و  کارکردنی نھنی و دیپلۆماسیی   له  بریتییه سته به م مه کارکردن بۆ ئه( کرن  ڕوان ده  چاوه که
  .) وه یه م باره تی سیاسیی باشوری کوردستان له رکردایه نگاندنی کاری سه سه بت بۆ هه ر ده ر و دادوه پارزه

م   ئه کرت ، که لدهیی گشتیی زۆڕانکاریی و چاکساگڕوانیی   چاوهر ئاستی باشوری کوردستان سه له: میان  دووه 
هزی یاسا و  کگرتووی به تکی یه مان و دروستکرنی حکومه ڕله ردنی په کاراکخۆیان بگرن  له نگاوانه هه
ی حیزب و   وه  جیاآردنهتیی و، یه تیی و  ئابووریی و  کۆمه رایه به ڕوه  بهیی و رده روه په سیاسیی و چاآسازیی،



و چوارتاییدب عه ؟ ...و کوێ  ره به...ی و گۆڕانکارییدا  نده لوولی گه رده  گه باشوری کوردستان له   
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رتیل و ،   به ، و34   و خزم خزمنهآاریی وواسیته ی واسیته آتری و ، بنبآردنی دیارده یه ت له حكومه
آانی   ستراتیجییه ییه وه ته  نه ندییه وه رژه  به ر له ماوه ی جه وه ریی و هۆشیارآرنه تكی رۆشنگه مه ستپكردنی هه ده
 و  کاتی کشه  بتوانت له خۆ که ربه یی سهنکی کوردستا زراندن و ، دابینکردنی ئابورییه ، دامهی آورد و  وه ته نه
ست و  ده ستت و ، چاو له ر پی خۆی بوه سه ندییدا له تی ناوه ڵ حکومه گه یرانی سیاسیی له هیرانی ئابوریی و ق قه
چاوی بارودۆخی   ڕه وتۆ ، که یی ئه وه ته یی نه رده روه تکی په پشگرتنی سیاسه له  و،بت ند نه خۆری ناوه ستنده ده
  .ندبن لی مهوانیش بتوان سوود رانیش بکات و ، ئه نده هه ندی کورد له وه کانی کوردستان و ره داگیرکراوه شه به

  ش ویژدانانه راوردکی به  ، به یه کی زۆری هه ڕییهموکو  و که یه تی کوردیی هه سه  ده مان له  زۆر ی خنه  ئمه رهند رچه هه
موو  رانی هه کانی داگیرکه ته هس موو ده  هه  لهی خۆمان ه نده کورت و گهوم  که ته سه م ده ئه خات که مان بۆدرده وه ئه
  ی دا خۆیان زۆر به سایه ک له خه ،  و  دسۆزتره :  شی ئاشکرایه که  هۆکاره وتووتره و که ر کانی کوردستان سه شه به

ژمی ستی ر ی جارانی بن ده وه  به وه  بگۆڕته م بارودۆخه  ئه  نییه ئاماده  ، هیچ کوردکزانن  هی خۆیانی ده ئازادتر و به
  :پنت سه خۆی ده  م پرسیاره  ئه  ، بۆیه !بت ر خۆفرۆش نه گه  ئهی کوردستان کانی دیکه ره ستی داگیرکه عس ، یان بنده به
کی  ستھاتبت و خه ده ی له دا هنده کورته م ماوه  له وه کانییه ڕییهموکو موو که  هه  به  کوردییه ته سه م ده ر ئه گه  ئه

   گوندو شارۆچکه5000وتۆ  کیی ئه ره کی ده تییه  توانیبتیان ب یارمه ر بن  که مھنه رهه ھاتوو و ، بهل  کوردستان هنده
 ژرخانی  رفراوان له شکی به به'' وت بۆ خۆراک  نه'' ی پرۆگرامی   میانه  له ی که یه  پاره و به  و ، به وه نه درووستبکه

مان  که وه ته مان و نه که  وته ئسته  بووایه تی خۆمان هه وه  و ده خۆ بووینایه ربه ر سه گه ی ئه ئه  !  وه زرننه خواروو دابمه
 بوون ؟ چ ئاستکدا ده له

  : واته کهبوو   وتووتر ده مان زۆر پشکه که وه ته دانتر و نه مان زۆر ئاوه که  بگومان وته
نی  خاوه موو خۆ به ی کورددا و ، هه وه ته باتی نه کانی خه شوهی کار و ،  رنامه  به لهوو بت کی زیند یه  پرۆژه میشه وتی کوردیی هه  ده پویسته
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