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  ميديا مةزدة ئاظيستاميديا مةزدة ئاظيستا ....  .... بادةنط نةدةين بةليسيت ثاريت و يةكييتبادةنط نةدةين بةليسيت ثاريت و يةكييت
@@

سةرةتا هةلَبذاردن سيمايةكي طةشي دميوكراسيةتة و ثيادةكردنييت لةسةر زةمينةي واقيع و بةم  
شيوةيةش لةكايت كيشة و طرفتة سياسيةكاندا ثةنا دةبريتة بةر سندوقي دةنطدان و سازداين هةلَبذاردن بؤ 

و ِريز لة ئريادةي  و ِراستيةكان و هةموانيش ثابةند دةبن بة ئةجنامةكاين و قبولَكردين يي كردنةوةي ِرووداويةكال
م ثِرؤسةية لةدونياي سةردةم و ة ئ،جةماوةر دةطرن ئةطةر ثةنا نةبرابيتة بةر طزي و فرت و فيلَ و ساختةكاري

  . ثيادة دةكريت دميوكراسيةت و ثيشكةوتوودا وا
ثِرؤسةية   سالَة دةهؤلَ و زوِرناي بؤ دةكوتني ئةم13 م ئايا لةكوردوستاين بةناو دميوكراسيةت و ئازاديدا كةبةالَ

؟؟ يان هةلَبذاردن بؤ ضةواشةكردن و هةلَخةلَةتاندين ضني و تويذةكاين كؤمةلَ بةكار ؟ئاوها بةِريوة دةضيت
اسيةتةوة ديكتاتؤريةيت سةركردة و مةكتةب سياسيةكان دةيانةويت بةناوي دميوكر دةهينريت وثاريت و يةكييت

ئةطينا … بةرذةوةندية تايبةيت و ستراتتيذيةكانيان بثاريزن  و هتد بسةثينن. …وبنةمالَة و شيخ و عةشريةت و 
و  سالَي نيوان ثاريت و بالَي مةكتةيب سياسي شةستةكان 40 لة ئةمة ض دميوكراسيةتيكة كة دواي ملمالنيي زياتر

تؤماركراوة و ضةندين  ميذووي ئةم ملمالنيية ضةندين الثةِرةي ِرةش و شةرمةزاريان تيادا ئيستاي يةكييت كة
و ضةندين خيانةت و دةست تيكةالَوكردنيان ئةجنام  بةكوشنت داوة سةركردةو كادر و اليةنطر و ِرؤلَةي ئةم طةلةيان
  ..  خؤيان و حيزبةكةيان و دذي الكةي ترداوة لةطةلَ دوذمناين كوردا تةا لةبةرذةوةندي

ميذووي شؤِرشي ئةيلويل ئاشبةتالَكراو و شؤِرشي نويي لة ِريباز الدراوي سةرةتاكاين ثِرن لة كارةسات وبراكوذي 
  سالَ لةدوذمنايةيت13  كةضي لةئيستادا و دواي،وتان و ثؤ ضنيين خيانةتكردن بةرامبةر بةيةكتر و بةكورديش

لةحكومةت و ثةِرلةمان وشةِري ناوخؤ و دزيين  مي بةناو ئازادي و دميوكراسي و دواي ِراثةِريننويي سةردة
لةثِريكدا و لة شةووِرؤذيك و ضاوتروكاندنيكدا و دواي .. هتد… ئاب و 31 سةروةت و ساماين كورد و خيانةتةكاين

 لةبةردةم دونيادا ِرايدةطةيةنن كة ،هينائةو هةموو كاولكاري و مالَ ويرانية كةبةسةر كورد و مةسةلةكةياندا 
  .. ِريكةوتنيكي ميذوويي و طرنطيان ئةجنام داوة لةثيناو بةرذةوةندي كوردا

ثاريس و درؤطيدا و دبلن و  (لةبرييان ضووة كة ضةندين ِريكةوتنامةي دووقؤلَي و ستراتيذي و طرنطي تريان لة
لةكايت شةِرةكاين ناوخؤدا ئيمزاكردو هيضيان نةضوونة قالَيب ) هتد. …ثةِرلةمان و  ئةنقةرة و تاران و واشنتؤن و

تةا لةبةرئةوةي لةبةرذةوةندي سةراين هةردوو ، جيبةجيكردنةوة و وةكو مةرةكةيب سةر كاغةز مانةوة
وا خؤ ئةطةر ئةو ِريكةوتننامانةيان لةكايت خؤيدا جيبةجيبكرداية ئة. حيزبةكةو بازرطاناين شةِردا نةبوو

بةالَم ئةوانة  باالَتر و ثيشكةوتووتر دةبوو بةرذةوةندي و ئاسيت مةسةلةكةمشان دة هيندةي تر طةشةكردووتر و
بةالَم ئةم . هيض كاتيك كاريك ناكةن كةلةبةرذةوةندي طةل و زؤرينةدا بيت ئةطةر بةقازاجني خؤيان نةبيت

ان و مانةوة و دةسكةوت كورسي و ئيمتيازاتةكانيان هةية ِريكةوتنةي ئيستايان ضونكة مةترسي لةسةر داهاتوو ي
بةرذةوةندي طةل و والَت و دواِرؤذي نةوةكاين  ( ( جاريكي تريش بةبيانوي،هةرزوو خالَ بةخالَي جيبةجيدةكةن

  .. كة وانية) ) . داهاتوو
ةوةندي كورد  ئةي ئايا بةرذ؟ئةري بةرذةوةندي كورد لةوةدا نية كة دوو ئيدارةكةتان يةكبطرنةوة 

 ئةي طواية طوي طرتنتان لة ِراي زؤرينةي جةماوةرو ؟لةيةكِريزي و تةبايتان نية دةربارةي كةركوك و ئاوارةكان
هتد لةبةشداريكردن لة دةسةالَت و بِريارة ضارةنوس سازةكاندا لةبةرذةوةندي كوردا …ِرؤشنبريان و نوسةران و 

جةم ضني و تويذةكان و ناوضةكان بةيب جياوازي لةبةرذةوةندي  ئةري ئاوةدانكردنةوة و خزمةتكردين سةر؟نية
يان بانيكة و .. ؟؟ ضةندين ثرسيارو و ئةريي تريش لةبةرذةوةندي كوردا نةبوون و نةتانكردن؟يةكِريزي كوردا نية
خؤتان و تةا بة ضاويلكةي تةسك و ِرةشي حيزبايةيت و بةرذةوةنديةكاين ) ثاريت و يةكييت (دوو هةوا و ئيوة

دةست و ثيوةندةكانتانةوة دةِرواننة ِراستيةكان و ئاوةذوويان دةكةنةوة و دةشتانةويت ِراي طشيت جةماوةر و 
بؤ ئةوةي دةهؤلَتان بؤ بكوتن و دريذة بة بةكارهينانيان  تةنانةت بنكة حيزبيةكانيشتانيان ثي قةناعةت بكةن

  . ئاوةكة و ِرزطارتان ببيت يبدةن وةكو ئةسثي تةروادة و ثيان بطةنة ئةوبةر
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لةوالشةوة بةثيداين ضةند كورسيةكي كةم بةحيزب و اليةنةكاين تر دةيانةويت خؤلَ بكةنة ضاوي ئةوانيش و دةم 
ئةوانن ضونكة   بيدةنطي ئةم حيزبانة و ِرازيبونيشيان ماناي يب هةلَويسيت و ناِرةسةنايةيت،كوتيان بكةن

دةيانةويت   يب هةلَويسيت ئةو حيزبانة بوو كة دريذةي دةدا بةشةِري ناوخؤ وئةوانيش لةمان شةريفترنني و
هةرضؤنيك بيت بةشداربن لةو بازرطاين و ئيمتياز و دةسكةوتانةي كةبةناوي طةلةوة دةستيان دةكةويت و 

بيان زانياية لةو ئةطينا ئةطةر ئةو حيزبانةش لةخؤيان ِرادةبيين و جةماوةريان هةبواية و . مامةلَةي ثي دةكةن
 كورسيانة زياتر دةهينن و دميوكراسي خوازي ِراستةقينةش بوناية ضؤن ِرازي دةبوون كة ثاريت و يةكييت
بةئارةزووي خؤيان سةنط و قورساييان دياري بكةن و ِرةمحيان ثي بكةن كة يةك كورسي يان دوان و يان زياتريان 

  .  بدةن كة هيض لةهاوكيشة طةورةكة ناطؤِرن و باري الري كةسيشيان ثي ِراست ناكريتةوةثي
و  ئةم ِريكةوتنة بةناو ميذوويية تةا و تةا لةثينا و مانةوة و ثاوان كردن و دةسكةويت زياتر 

بنةمالَة و كورسيةكانة بؤ تالَةباين و بةرزاين و سةركردايةيت دوو حيزبةكةيان و بؤ خانةوادة و 
بةم . هيض سووديكي لينابينن) تيكؤشةراين بري و بازوو ( ئةطينا كريكار و ثالَة و ِرةجندةران و،كاسةليسةكانيانة

ضونكة زؤرباش دةزانن كة هيضيان بةتةا زؤرينةي ِرةها ناهينن و  ِريكةوتنةيان مانةوةي خؤيان دريذة ثيدةدةن
نةوة بةتةاو دةسةالَتدار بوون لةكوردوستاندا ئةوي تريان ِرةت دةكةنةوة و هةركاتيكيش هةراليةكيان برديا

دووريش نابيت كة سةركردة و كادر و بازرطانةكاين شةِري الكةي تريان بدةنة دادطا و لة بةندخيانةيان توند بكةن 
 بنةماكاين نةطةيشتوون  لةبةرئةوةي هيض اليةكيان لة دميوكراسيةت و،و بةتؤمةيت خيانةتيش لةسيدارةيان بدةن

ئالَوطؤِري دةسةالَت بكةن و لةكايت سةرنةكةوتنياندا ِرؤلَي  و بةئاشيت و ناشيانةويت دميوكراسي ثيادةبكةن
ئةوان بؤ زياتر خؤ دةولَةمةندكردن و بةرزكردنةوةي ِرةصيدي بانكةكانيان و زامن . ئؤثؤزسيؤنيكي ئاشتيانة ببينن
كِريين كؤمثانياو ضيشتخانة و طازينؤ و ميواخنانةو ظيال و جزيرة لة ئةوروثا و كردين ذياين كوِرو كوِريان و 

صدامي كؤنة ديكتاتؤري ِرووخاو خراثتريان  و نازانن كة زؤر هات قةوالَة بةتالَة و لة ئةمريكادا هةولَ دةدةن
نادات و تاسةر بؤيان  ضونكة سةروةت و ساماين دزراوي طةل و كورسي بةخوين سوركراويان داديان ،بةسةرديت

كة ثيويستة ثشيت تينةكةن و خؤيان  تةا ثشتيواين جةماوةري طةلةكةيانة نامينيتةوة و ئةوةي كةدةمينيتةوة
  . نةكةنة ئاغاو كويخايان و طويشيان يل نةطرن

زانن كة ثاريت بؤ دريذة ثيداين تةمةنيانة بؤ ضةند سالَي تر ضونكة باش دة هةروةك ضؤن ئةم ِريكةوتنةيان 
زةمةنيان بةسةر ) نةك سكرتيرةكةي كة زةماين ماوةيةكة بةسةر ضووة (بةثلةي يةكةم و يةكيتيش بة ثلةي دووةم

ضوة و لةطةلَ كؤتايي هاتين سةدةي بيستدا ئةوانيش ئيكسثايةر بونة و ئيدي ناتوانن بةرطةي ثيشكةوتن و 
 بيست و يةك بطرن و بتوانن خؤيان و ئايديا كؤنة طؤِرانكارية طةورة و سةرسوِرهينةرةكاين سةدةي

 ضونكة ِراستيةكي ميذوويية كة هيض كةسيك زةمةين كةسيكي تر نابات و تةا ،كالسيكيةكانيان بطوجنينن
زةمةنةكةي خؤي بةسةر دةبات و ثيويست دةكات كة لةدةرةوةي زةمةين خؤي كار نةكات و قؤناغةكة تةسليم 

ض ثاريت و ض يةكيتيش زةمةنيان لة شةستةكان و تا كؤتايي نةوةدةكان بوة و بؤية ئةطةر  ،بةنةوةي نوي بكات
خؤيان  و هةولَ نةدةن لةئيستادا بةيةكةوة و بةيةك ليست كارنةكةن بؤ دةربازبوون لة كةوتن و دؤِراندنيان

ان نةدةن ئةوا سةركةوتن و لةبةرضاوي جةماوةرو ئةو اليةنطرانةي كة تائيستا لةدةوريان كؤبونةتةوة جوان ثيش
 ضونكة سةردةمةكة سةردةميكي نويية و كةس و عةقلَ و كاري نويي طةرةكة. مانةوةيان زؤر زةمحةت دةبيت

 نةك كةساين عةقلَ دؤطما و ،بةشيوةيةك كة بِرواي بة شةفافيةت و دميوكراسيةت و مةدةنيةيت ِراستةقينة هةبيت
ةر ئةم هةموو ِراستية حاشا هةلَنةطرانة بةزوويي كةوتنة خؤ بؤ ئيمزاكردين ئةم لةب. ثري وثةكةوتة و كؤنة ثاريز

  . منةتيش بةسةر جةماوةردا دةكةن كة كاريكي ميذوويي و زيدة طرنطيان كردوة ِريكةوتننامةية و
 و بؤية جةماوةر و لةثيش هةموانةوة بنكة و ِريكخستنةكاين هةردوو حيزبةكة بكةونة خؤ بؤ سةرنةخسنت 

 ِريكخستنةكانيان ،سةرنةكةوتين ئةو ِريكةوتنة و هيض كةسيش دةنط نةدات بةو ليستة هاوبةشةي ثاريت و يةكييت
و جةماوةريشيان تائيستا واطؤش كردووة كة دوذمين يةكترين و لةدذي يةكتر هانيان دةدان كةضي لةكون 

ن و بةيب ثيشةكي و ِريطة خؤشكردن نةفسيةن بؤ ئةم فةيةكونيكدا و بةيب طةِرانةوة بؤ جةماوةرو ِريكخستنةكانيا
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باهةموان سةربةست . ِريكةوتنة هةمووانيان سةرسام كرد لةتةلةفزيؤنةكانةوة بةم ِريكةوتنة بةناو ميذوييةيان
هيض .. هتد…كةساين بياليةن و ِرووناكبريان و نوسةران و  بني لةدةنطدامناندا و دةنط بدةينة ليسيت جياواز لة

نةبيت با ئالَوطؤِريك بكةين لة دةموضاو و كارو كردار و شيوازي حكومدا و بؤ داهاتووش باش و خراث باشتر 
و لةئيستاشدا خؤش بةختانة هيض اليةكيان لةترسي ئةمريكا ناتوانن شةِري ناوخؤ . لةيةك جيابكةينةوة

  . هةلَبطريسيننةوة
ثةِرلةماين عيراقدام و تائةتوانني كة زؤرترين دةنط  بذاردنةكاينمن بةش بةحالَي خؤم لةطةلَ بةشداريكرندي هةلَ

هةرضةندة ئةم ليستةش هةر بريتني لة داردةست و كلك و ثيوةندةكاين  (بدةينة ليسيت هاوبةشي كوردوستان
ثينيت ئةركة نةتةوايةتيةكةمان ئةوة دةسة.. هتدا…بةالَم لةبةرامبةر عةرةب و شيعة و توركومان ) ثاريت و يةكييت

بةالَم هيض بيانويةك نابينم كة هةمووان دةنط بدةينة ئةو ليستة يةكطرتوةي ثاريت و يةكييت بؤ … بةسةرماندا 
  ) .. هةولير و سليماين و دهؤك (ين كوردوستان و ئةجنومةين ثاريزطاكان لةاثةِرلةم

ةرامبةر ويذدان و ميذوو و طةلةكةي نةك لةكؤتايشدا دةلَيم هةركةسة با ئةو ِراستية لةبري نةكات كة بةرثرسة ب
  . ………حيزب و سةركردة كاين 
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