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  هات  وا جیھان کۆتایی ده  ، ئه بوایه کان نه تیه وامی نوان دژاییه رده ر یاری به گه ئه

         هیراکلیت                                                                                   
@ @

  یان نمونه  ده کرێ به  ده مدا ، که رده کانی سه م گۆڕانکارییه رده  به  له تاباره دا کائینکی خه مه رده م سه  کورد لهیت سیاسه
 مانای   ، به تاباره  کورد کائینکی خهتی  سیاسهین  ده  ، که وه  ژر دباتی ڕوونبیرییه ینه وردی بخه  ماندا به م باسه له

   به یه سته ش وابه یه وه م کۆکردنه بوونی ئه  ، نه وه  خۆیدا کۆبکاته تار و جڤات لهوگو ڕۆی  وه انییهیتو تائستا کورد نه
 تی سیاسهکاندا  تی و سیاسی و ئابورییه یه  کۆمه  ناو کشه رز له  په نار گرتن و دووره  که  ، واته وه مه رده ژیانی سه

م   ئهم ناسیاسی و  ، ئه  سانای بین کورد مرۆڤکی ناسیاسییه توانین به  ده ه ، ک وه  ژر پرسیاری گرنگه کوردی خستۆته
کانی خۆیدا   ئاست کشه  له  بووه ماشچی  کائینکی ته میشه کو هه  به  قابداوه نیا مرۆڤی کوردی له  ته ک به  نه نار گرتنه که

تی   سیاسه  ووردی له ر به گه ئهر کورد خۆیدا ،  رامبه  به کان له تییه کان و دژایه ی کشه وه  پشه  بۆ هاتنه ڕوانبووه و چاوه
 مژوو و  زۆر جاران چ لهت ،  ت و دیپلۆماسیه کانی سیاسه  مانا زانستییه  له جندای کورد خایه بینین ئه کورد بوانین ده

وای خۆی ،  ی ڕه ری کشه سه ندا بۆ چارهکا  نو گفتوگۆ دیپلۆماسیه  له وه ته  بینیوه  کورد خۆی نهتی ه ئستادا سیاسی له
  نگه  دونیای سیاسی و دیپلۆماسیت ، ڕه  دیدکی میوانداریدا خۆی خزاندۆته کان له موو جاره  هه وه وانه  پچه کو به به

  بووردودا به سای ڕاتان  سه ی کورد له  ؟ ئاخر کام کشهت  و پمان بژت کام دیپلۆماسیه وه  پشه دا پرسیارک بته لره
تی گۆڕانکاری  یه  و توانیوه ندی کورد خۆی بووه وه رژه  به  مژوودا له کام گفتوگۆ له ؟ ست   بن ده یشتۆته ت گه پلۆماسیهدی
تی کورد و   سیاسه وه وانه  پچه ر بکات ؟ به وتن مسۆگه رکه ستپکردنی سه  و خای ده وه  دیوی خۆیدا بشکنته به

بوونی  ن ، نه  بکه زانینه و نه ست به ی هه وه  ب ئه  به وه ته ی تۆتۆلۆگیدا خۆیان بینیوه  ناو بازنه  له یشهم کانی هه سیاسییه
ر  گه برت ، ئه ی سیاسی ناو ده فه لسه  فه  به ت ، که کانی دونیای سیاسه  گرنگه  میتۆده  له یه وه وتنه ش دوورکه م زانینه ئه

ی  فه لسه تی کوردیدا  فه  کوی سیاسه بت پمان بن له ی سیاسی ده فه لسه  فه  به  کردووه سته سیاسیانی کورد خۆیان وابه
 مانا  خالق به ی ئه فه لسه تی فه  کودا کورد توانیویه له .  یه بونی ههی ئابووری  فه لسه ی یاسا و فه فه لسه خالق و فه ئه
  رکرده و  سه  ئه کیه. ی  که  ئابووری  ووته  به اسی کورد گرنگی داوهو سی رکرده کام سه.و بکات  یه ی په که رییه وهه جه

ک  کانی ئینسان وه  سرووشتیه موو مافه ک هه  وه کانی پ قبوه  یاسای ووت و یاسای مافی مرۆڤه  کوردا  ی  له سیاسییه
   نمونه  به وه کرێ لره  ده بت ، که ی نه هیچ شونکی دونیا بوون  له بوونه م شوازی پقبوڵ نه  ئه نگه  ڕه کهخۆی ، 

بوونی   هۆی نه  خۆیمان پبناسنت ، به ک دیاریترین نمونه رکوک وه  که ندانی کورد له رکوک و شاراۆمه ی که کشه
کانی کورد خۆی و  کانی نوان زلھزه کشهر   به وتۆته رکوک که خالق ، که  ئه ت و له  سیاسه یشتنی دروست له تگه

 سودی  وا هیچ شتکی دی ناخوقنت که ری ناڕه  شه  له ش جگه م مۆخواردنی هزانه  ، ئه که کانی تری ناوچه زلھزه
بت   ده ین که  بکه مه رده  سهو  بنین و بوا به الوه  وه  حیزبییانه موو شیعاراته بت هه  ده وه وانه  پچه کوردی تیا بت ، به



  ر به گه  ئه نده ر چه کانی ، هه  جیاوازه ک شاری کۆژان بت بۆ گشت کولتووره ، نهژیان بت   وه رکوک شاری پکه که
  بت لره  ده کان ، که  کوردییه کانی دونیا و زلھزه  سیسیه ده عبه  شاری مه رکوک بۆته نین شاری کهبی ووردی تفکرین ده

 کورد  نت که گه  ده وه ئه ش  دینیه م ناو لنانه ی بۆ مرۆڤی کورد ، ئه ناوکی ئاین رکوک ببته بت که  دوا کورد قبوی نه به
 بیر  ر له به نا وه  په وه گرتن و ترسنۆکییه لی و خوپوه زه وه  هۆی ته  به ئمه( نی  کازانتزاکیس ووتهکانی  و سیاسیه

  و له که  ناوچه کات له ندروست دروست ده  تهی نا ندروست کشه بوونی داواکاری ته  نه واته) ین  به کان ده ی شته وه چونه
ش   بوونه   نهم قبوڵ  ، ئه فتاری جیاواز و بۆچونی جودای قبوڵ نیه ڕهستووری عراق  تی ده  تایبه بهکوردستاندا ، 

قی دینی و   عه  به ستووری عراق مین ڕژ کراوه  بوای من ده  عراقدا ، به  له کانی ئمه کی تری ناسیاسییه ماورانییه
گا  کو گشت کۆمه ت و دیمۆکراسی ، به لمانییه ر عه ک هه  نه و کاته  و ئه وه قنه ته  ده م مینانه ر ڕۆژک بت ئه بی هه زهه مه
زنی   مه ره ی هه  دین و دیمۆکراسی کشه  بین که ته قیقه و حه بت ئاگاداری ئه ده واب  بات ، که  ناو ده  خۆیدا لهڵ گه له

ر  کار بنت بۆ سه بت کۆدی تر به  بپارزت ده  سیاسییه مه ستگه م ده ی کورد خۆی له وه  ، بۆ ئه عراق و کوردستانه
کاندا ،  ر گۆڕانکارییه رامبه  به ری جیدیتر بخوقن له سه کاندا و چاره ییه نوکه  هه شه ئاست ک  له وه نوێ دروست بوونه له
 دوا کورد فری   به کات لره  پویست ده واتهکانی ،  ستکردنی کشه ری گفتوگۆ کردن بۆ بن به کار هنانی هونه ک به وه

ری   هونه  له بووه  مژوودا  کورد حای نه ئستا و له   چ له وه  داخکی زۆره  به ت بت ، که ری دیپلۆماسیه هونه
شمان  و نمونه گه  ، به هاتووه ری گفتوگۆکردن کۆتای نه  هونه کی کورد تا ئستا به یه  مانای هیچ کشه گفتوگۆکردن ، به

تای کورد بۆ خۆی   خه یان بهموو ر هه  پش هه کورد هاتۆته  بۆ ی که  سیاسیانه و ڕووداو و میوانداریییه ندێ له  هه زۆرن که
 زۆرجاران کورد  وه وانه  پچه یی خۆی ناپاڕزت و کاری بۆ ناکات به وه ته ی کورد سلوکی نه وه ر ئه به  ، له واو بووه ته

کتی  تی یه  ئاست سیاسه ین له ک بکه یه وسته ر هه گه ئهدیوکی تردا   به ،  یی بووه وه ته  نه و سلوکه خۆی دژی ئه
 نیشتمانی کتی تی یه رکردایه  سه پج ساڵ   کاته  ده  که وه عسه دوای ڕووخانی ڕژمی به  بینین له  ده کوردستاندایشتیمانین

ی  وه  ب کۆبونه شدارن به بی سیاسی تیا به کته ندامانی مه کان ئه  زۆری کشه ره ی هه  و زۆربه وه بۆته  کۆنهکوردستان
ڵ خۆیدا  گه ی زۆر له تی کشه رکردایه ندامانی سه ی ئه وانه م کۆبونه  بوونی ئه کتی ، نه هتی ی رکردایه ندامانی سه ئه

کرت ،   ده ت پناسه نیه ده ماکانی مه کانی دیمۆکراسی و بنه مکه تایترین چه ره  سه  بوون به  ک بوا نه م وه رهه  به ته هناوه
تی  رکردایه ندامانی سه  ڕاو بۆچونی ئه  به متمانهکتی  ک یه  وهی وره گهی کرت هزک ک قبوڵ ده یه  چ شوه ئاخر چۆن و به

کانی  ڤانی ڕکخستنه کان و هه کان و کۆمیته نده به رتی مه یدو شه رجی بقه کام مه  به ،کانی ئستای کورد  کشه بت بۆ نه
کرت بۆ ئاوگۆری  تی ساز نه رکردایه امانی سهند ی ئه وه  کۆبونه  که کرت کتی نیشتمانی کوردستان  قبوده ناو یه
کتیدا زیانی زۆر  تی یه رکردایه  ئاست سه  له رزییه  په نگی و دووره م بده کتی ، ئه یهی  وه ره  و ده وه کانی ناوه کشه
   که .و بکات یه  په ایهسو یات  م سیاسه  ئه وه دۆزیته  کوی دنیادا حیزبک ده  له،کتی کانی یه  ڕکخستنه  به دووهیان گه

ئریک لیدمان ی ئستاماندا ،  م ڕۆژگاره م ئه رده  به کان له  هۆی ئاۆز بوونی کشه بته  بوونی لۆژیکی سیاسی ده نه  واته
   مانای پویستیمان به به )  وه درته رخ لکده ی بیری سیاسی هاوچه ره جه  شه رخ به بیری سیاسی هاوچه( نی  ووته
ر کردنی   بۆ مسۆگه وه کانه تییه یه  سیاسی و ئابووری و کۆمه  گشت پکھاته ری بیری سیاسی به جه  بۆ شه یه وه نهڕا گه

  نده رچه هه)  کار  بت پاکژیش بخاته  پاکژ بت ، ده رج نیه مرۆڤ مه( نی  ت سسرۆ ووته زیله ن فه دونیای پاکژ و خاوه
مانزانی   ، کاتکش نه مدایه که ی بیست و یه ده  کوی سه  تا ئستا کورد نازانت له  که بوونی پاکژی کارکی وای کردووه نه
ین  ست نیشان بکه ی بیست ده ده کانی سه م و کوڕییه  و که ه توانین هه مداین ، ئیتر چۆن ده که ی بیست و یه ده  کو سه له
ماندا ، هۆکاری  رجی ئسته ل و مه  هه لهین  ونیاو کوردستان بکهکانی د ر گۆڕانکارییه  سه  له توانین قسه  دواجار چۆن ده،
 بواری ڕکخستن و خۆ سازدان  بوونی زمانی دایالۆژ و کۆمۆنیکاتسیۆن له فرنه بۆ  وه ڕته گه ش ده بوونه  نه سته م وابه ئه

ندروست  قی سیاسی ته  عه نرت بهتوا دواجار دهت ،  ی سیاسه وه  دونیای ناوه  و گۆڕانی ناوکی له وه ره بۆ دونیای ده
ی  وه بۆ سازدان و دروستبوونه ،کان الن فیکرییهمت و   دونیای سیاسه  ژیان له وه  ماناکانی پکه بت له دابان دروست نه

لی فیکری سیاسی جیاواز  یکه کانی ڕکخستن و هه بت هه دهکاندا ،  سیاسییه  ناو گۆڕانکارییه بایی له گیانی ته
 .! دژی کورد  م له رده کانی سه یه کاولکاریوای ڕه نا هرشی دا بۆ خۆ پاراستن له گه کانی کۆمه  گشت پکھاته لهبکرت قبو


