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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.. . .. .  ميطةل ميطةليي جةماوةر جةماوةر–– شوان  شوان ييسةركردةسةركردة

  
ئةو شوانة طةمذةيةدا .. طالَتةجاِرةو  وض جياوازييةك لةنيوان ئةم سةركردة طةوج

 يثلنطان وةثيش خؤ  و طورطي بةطاو طؤلَكةوة بةرةو مةنزلَطةيهةية كة ِرانةكة
  تزؤ-سؤن .. ..دةدات؟

 
 سةركردة ، سيهةم لينراوة جيهاينين و ناويش دةذي يلي كة ئيمةيلةم ناوضةية

 دياريكراو تةبةِروك يطروثيك  و هةيةو هةر نةتةوةو حيزبي ئةفسوناوييوينايةك
  . يفرة بةختةوةرة بة سةركردةكة  و خؤيةوة دةكاتي سةركردةكةيبةكاريزما

 يزةمينة و فةزا كلتورييةكةش  و طوجناوني سيهةمة ميتالَيك ئةم جيهاينيخةلَك
  . و كاريزمييةي منوونةيي سةركردة بةرهةمهينايني لةبارو شيدارييكةشيك

  كاروبارةكاينيلةم جؤرة كؤمةالَنةدا سةركردة بةتةنيا بةِريوةبةرو هةلَسوِرينةر
قارةمانة   و بةلَكو سةركردة ئةو فريادِرةس، دياريكراوي دةولَةت نية بؤ كاتيكيدةزطا

 لة ئاوها حالَةتيكدا سةركردة ، ذياندا ثيشةنطةارةكاينهاوتايةية كة لةسةرجةم بويب
سنوور و بةرفراوانة لة تواناييدا هةية ي بيذيرييةك  و خاوةن عةقلَيذبةرئةوة

 ثريؤزةو ثيويستة وةك ي سةركردة تيكستيكي هةربؤية هةر بِريارو وتةيةك، هةموو جةماوةر بري بكاتةوة و بِريار بداتيلةبر
  .  و دةماودةم بوتريتةوةي ليبكريووتة بةرزةكان ضا

 بريو ي تيادا كؤ بووةتةوةو كؤكتيليكمنوونةييةكاين  وماداميش سةركردة لةم جؤرة كؤمةالَنة هةموو خةسلَةتة ثؤزةتيظ
 داوة ي ئةوةِرةوايةيت  و ئةمةش ضانس،ثةرستراو  و ئةوةكراوة كة ببيتة سيمبؤلَي سةرجةم كؤمةلَطةية شايستةيذيري

 يدةسةالَتيك  و بِريار لةهةمبةر وارة ضارةنووس سازةكان بدةنيو ديكتاتؤري تاكة كةسيكردةكان بة شيوةيةكبةسةر
  … جار تامردنيان بةردةوامةيدريذخايةن بةدةستةوة بطرن كة زؤربة

وةكان ئةفسانةدا تاشني بؤيان بةشيوةيةك لة شي  و ثريؤز كردني مردنيان ثرؤسةي ديكةشدا لةدوايلةطةليك جار
  .  ئةو سةركردانة دةبةخشني بةكاريزمايبةردةوامي

 ي ديكتاتؤرة سةرةميكوتةكاندا كة لة ئاكامدا دةبنة ديكتاتؤر لةدايك بوويني خؤشكردووة لة ثيناويهةرئةمةش زةمينة
 ةر بةميطةل كراون لةم ناوضةيةدا سةكردةكان كراون بةشوان و بة ثيضةوانةشةوة جةماوي و بةكوردبةكوريت. طةورةو زةبةالح

 نيية لةم يبةري ب، سيهةمة كوردستانيش وةك بةشيك لةو جيهاينيكؤمةلَطة. ِرؤلَيكيان نيية  ولةثةِراويزيشدا هيض سةنط و
  .  هاوتاكانو يبي سةركردة كاريزمحالَةتةو بطرة يةكيكة لةمةلَبةندة شيدارةكاين

  و زةمةنة ثِر قةيراني هةرةزؤريان لةبؤشاييبةش و تةكانيان ثاريسةركردة كوردييةكان كةلة بنةِرةتدا سةركردة
 ئةمانيش بةهةمان فؤرم و ، ئةميستاي كوردستاندا بوون بةو فس فس ثالَةوانانة داطريكةراين دةسةالَيتدذوارييةكاين

 ي كلتوريزةمينة و  دةوروبةر مامةلَة لةطةلَ جةماوةرو بارودؤخ والَتاين سةركردةو ديكتاتؤرة بةذن دريذةكاينيميكانيزم
..  خؤيان ويستة شةهوانيةكاينويذدانانة ميطةلةكانيان دةكةنة قوربايني ئةوان ئةو شوانانةن كة زؤر ب،كؤمةلَطةدا دةكةن

 بة  تةمةينيردنةوة دريذكيئامادةكارييةكان كردووة بةخاتر  و ئةوةيش ئةم شوانانة هةموو ِريو شوينيسةرةِرا
  بةلَكو بةدةسيت، خؤيان خراث بةكاردةهينن و بةرثرسيارنني لةبةرامبةر كارةكانيان شوانييتي كةض، جةماوةرميطةلكردين

  .  طورط و ثلَينطان ِرادةكيشني شيرو مةنزلَطةيخؤيان ِرانةمةِرةكةيان بةرةو بيشة
ك بةدةسيت ئةم دنيايةو لةكةيدا ِروويداوة؟ شويئاخر لةكويبؤ ي سةرضؤثي طورطان خواردو بكاو دةسِري ِرانةكةي خؤاني 

  .  ثياواندا وةك داستان و سةركةوتن لةقةلَةميبدايلةديوةخان و كؤِر  و ِراوةشيينيئةم كارة ناجواميرانةية
 عروبة ي عيراقي خؤيان وةم ميطةل بؤ باوةشي باشور جةماوةرةكة روناك سةركردة كوردييةكايني ئةوةتا بةِرؤذيكةض

 وةك ي ضةوري زيت كردؤتةوة بؤ نيضرييك ضاوةكايني برسي داطريكةر تيايدا وةك طورطي عيراقيك كة عروبة،ِراثيض كردووة
 تر ي نيشان دةدةن كة جاريكطةشبيين ي و خؤيان لةعيراق دةذميرن و شاد سةركردة كوردييةكان دةسكةوتةكاينيكةض. كورد

  . !!اوةتةوة بةعيراقةوةوالَتةكةيان لكينر
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 بة ميطةلكراو ناضار ِروويت  و ِرةشي جةماوةر،زةبروزةنط و خؤلَ لةضاوكردن  و دةسةالَتسةركردة كوردييةكان بةطؤضاين
  .  ئةعراب دةسةالَيتيساية  و عيراقي خؤيان ِرةزامةندبن لة ضوارضيوةيدةكةن بةضارةنووس

  زةردو سةوزي دةكات خةريكن بةقةلَةميباس) تزؤ-سؤن ( كةيطةمذةية ئةو شوانة سةركردة كوردييةكان بة ضةشين
 يدوا  و تر لةدةست دةدةني بؤ ضةندين دةيةي سةربةخؤييضانس  وهةل  و تر دةكةنييك- لؤزاني خؤيان واذؤيهةرخود
  . دةخةن

 يو بزةي دؤستايةتي دةرخوارد خؤيان ِرانةكانيانيساكاري  وسةركردة كوردييةكان ئةو شوانة طالَتةجاِرانةن كة بةنةزانني
 ميطةلةكةيان بةدةستةوة  برييان لةوةكردبيتةوة ئةطةر ئاوها بةئاساينيئةوةي بةالَم بةب، شيرو ضةقةالَن دةدةنيسةرليو
   خؤيان بدةنةوة؟ ي طةمذةييضؤن ثاساو  و ض كارةبن ئةوة دةيبيبدةن دوا

 كوردستان بؤ ضةثلَةليدان بؤ يةوة بةلَكو بةثيضةوانةوة جةماوةرسةركردة كوردةكان خةلَك لةسيناريؤكان ئاطادار ناكةن
 ي ئةمة سيناريؤيةكي بةالَم دوا، و يةكطرتوو هان دةدةن كة باوةِرم واية كة ئةمة يةكيكة لة سيناريؤكان هيواو ئاشيتيعيراق

  . ووبارة دةبنةوة جاران و شتةكانيش وةك خؤيان دي عيراقة بؤ دؤخيتر بةِريوةية كةديسان طةِرانةوة
  .  بةكةسدا نايةتةوةي بزانن ميذوو بةزةيي ضونكة ئةوة بةباشيئةمةش ميذوويةكةو دةطةينة بةردةم
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