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 . ثةنابةراين كوردوطةمةي هةپبذاردين شارةواين يةكان لةهؤپند
 

 ابو بكر امحد سپصمان
 ئةجنومةين شارةواين يةكان لةهؤپندبؤماوةي ضوارساپي داهاتوهةپبذصردرانةوة، يةكئييت نيشتيماين كوردستان     ٢٠٠٢ي مارس ٦رؤذي

ري يةكاين خؤيةوة تيئكؤشانئكي زؤري بة خةرج دالةبةرذةوةندي  هةرلةسةرةتاي ثروثاطةندةي هةپبذاردنةكانةوةلةرصطاي رصكخراوة كلتو
كةطةورةترين وبةدةسةآلت ترين حيزيب ناوثارلةماين ئةم وآلتةبولةضوارساپي رابوردودا، وضةند كةسئكيشي لةئةنداماين     PvDAحيزيب

ةمةبةسيت هةپخراندين ثشتطريي خؤي لةليسيت ئةم حيزبةوهةندئ لةحيزبةكاين ترداكانديدكردبؤئةجنومةين شارةواين يةكان و ب
وبةدةست هيئناين دةنطي ثةنابةراين كوردلةم وآلتةبؤكانديدةكاين خؤي، بةدرئذايي ماوةي ثروثاطةندةكان، يةكيئيت نيشتيماين بةخؤي   

ي ن   (ووي ورئكخراوة كلتوري يةكانيشي يةوةبةسياسةيت دمياطؤطيانةي هةميشةيي خؤيان دةيان ويست دةسةآليت رةشي ضةندساپي رابورد 
بةآلم ئةجنامةكاين هةپبذاردن   . دةرهةق بةخةپكي كوردستان ونائارام كردين ئةم وآلتةلةبريثةنابةراين ئاوارةودةربةدةري كوردببةنةوة )ك

بو لةاليةن ثةنابةراين كوردةوة بؤ يةكصيت نيشتيماين كوردستان لةسةرتاسةري ئةم وآلتة،  )دةدان شكصن(ثةيامصكي نارةزايةيت وجوبصكي 
خر يةكصيت نيشتيماين كوردستان كةخؤيةكصكةلةوحيزبة دةسةآلتدارانةي بةرثرسيارةلةبةرامبةرئةوزاعي سةرطةرداين ونائارامي    ئا

كوردستان وفةلةج كردين ذصرخاين كؤمةپطاوبص ئاسؤيي سياسي وسةرجةم مةينةت وئازارةكاين خةپكي كوردستان وسةثاندين فةزاي شةروبص  
ةكاين مرؤظ و نةبوين ئةمين يةت وئاسايش وئازادي يةسياسي يةكان و ذةهراوي كردين فةرهة نطي     حورمةيت بةسةرةتايترين ماف

كؤمةپطابةثةرتوكاوترين ئةفكاري كؤنة ثةرستانةودةربةدةري وكؤضي مليؤين خةپكي ئةم وآلتةبةرةوهةندةران لةماوةي يانزةساپي   
ةدذي ثةنابةراين كوردوبةئيدعاي هةبوين ئةمين يةت و ئارامي لةكوردستان    ل رابوردوداولةدةرةوةي وآلتيش هةميشة خةريكي ثيالنطصري بوة

هةوپي داوةكةيسي داواي ثةنابةرصيت ثةنابةراين كورد بةتاپ بكاتةوة، كةئصستا بةهؤي ئةم سياسةتةدذي ثةنابةري يةي   
راون و زؤرلةوان لةكةمثةكان فرص    ئةوانةوةبةهةزاران ثةنابةري كوردلةسةرتاسةري اوروثا لة مايف ثةنابةرصيت سياسي مةحروم ك 

دراونةتةدةرةوةوهةرةشةي ديثؤرت كردنةوةيان لةسةرة، ئةمرؤبةسياسةيت فريوكارانةيان ضؤن دةتونن رابوردوي رةش وثرلةتاواين خؤيان      
اوي سةرضاوةكاين  هةروابةئاساين بؤساتصكيش لةبري خةپكي دةربةدةروئاوارةي كوردستان وثةنابةراين كوردبةرنةوة؟ئةطةرلةكوردستان تةو 

ذياين خةپكي ئةم وآلتةيان لةكؤپي خؤيان ثصضاوةوهيض فرسةتصكي كةسابةت وذيانيان بؤخةپكي رةشوروت نةهصشتؤتةوةوتةنانةت   
دينارزياتر بصت خستويانةتةذصردةسةآليت خؤيانةوةوئةطةرخةپك دةنطيان ثص نةدات هةرةشةي نان  ١٠٠طازينؤيةك كةدةرامةيت رؤذانةي لة  

يان نادةنص وبةعس ئاسامنداپةكانيان لةمةدرةسةدةردةكةن وبةئيتهامي   )يو ئصن(ص دةكةن موضةيان دةبرن وئازوقةيبرين يان ل
جؤراوجؤردةيان خةنة زيندانةوة، بةم جؤرةدةُنط لةخةپك دةستصنن ودةسةآليت خؤيان دةسةثصنن، بةآلم ئةمرؤكةناتوانن لةهةندةران     

يان بكةن بةدةنطدان بةم جؤرةضارةنوسي كانديدةكاين خؤيان لةسندوقصكي بةتاپدادة     سانسؤري ذياين خةپكي ثةنابةربكةن وناضار 
بيننةوة، ئةطةر يةكصيت نيشتيمان كوردستان شانازي بةوةدةكات لةموناسةباتةكاين خؤيدادةتونصت بةهةرةشةي نان برين بةشصكي زؤر       

كوردستان و دنطيان لص بستصنصت، رذصمي بةعسيش بةم رصطاية و مامؤستايان وكرصكاران وقوتابيان بصنصتةسةرجادةلة      لةفةرمان بةران 
دةسةآليت خؤي بةسةرخةپكي كوردستاندا سةثاندبو، بةآلم لةيةكةم فرسةتد رق وتورةيي وبصزاري ثةنطخواردوي ضةندين ساپةي خةپكي  

 كوردستان طركان ئاسا طري ستاندو   
لةسةري جةالدةكاين رذئمي سةركوت طةريان لة ئةمنةسورةكةداثان كردةوة،  تةقييةوةبةروي ديكتاتؤري يةتداوكةل١٩٩١لةراثةريين بةهاري

ثةنابةراين كورد لةهؤپندا نةك هةردةنطي خؤيان نادةن بةكانديداكاين يةكصيت نيشتيماين كوردستان بةپكو سةر جةم ثةنابةراين 
صراقي رصكي خستبون بةشيعاري كوردستان ئاسايش    كوردثارساپ لةسص رصثصواين شكؤداري خؤيانداكةفيدراسيؤين سةرتاسةري ثةنابةراين ع 

نييةلةبةردةم ثارلةمان و وةزارةيت عةديل هؤپندا هةپوصسيت يةكطرتوانةي خؤيان لةبةرامبةرسياسةيت سةركوت طةرانةي دةسةآلداراين     
ستان وهؤكارةكاين هيجرةيت كوردستان دوثات كردةوة وبةهةزاران بةپطةنامةي زيندويان سةبارةت بةنةبوين ئةمين يةت وئارامي لةكورد   

بةكؤمةپي خةپكي ئةم وآلتة تةةسليم بةدةوپةيت هؤپنداكرد، يةكصيت نيشتيماين كوردستان بةم سياسةتةفريوكارانةييةي دةيةوصت 
لةمةنفاش دةست لةيةخةي خةپكي ئاوارةي كوردستان نةكاتةوة ولصرةش دةيةوصت دةست خباتةذيان وضارةنومسانةوة، دةنط نةدان   

ماناي قبوپ نةكردن ورةت كردنةوةي سياسةتةكاين يةكصيت نيشتيماين كوردستانةودةست كؤتاكردين    )ي ن ك(يدةكاين بةكاند
 . ئةوانةلةبازرطاين بةضارةنوسي خؤمان ودوارؤذي منداپةكامنانةوة   
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