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  سويدسويد--رمياينرمياينطةطةمستةفا مستةفا  ...  ... ئامراز و ئامانجئامراز و ئامانج
  
 پاش شؤذشي گةورةي فةذةنسا كاين نوث هةموو جيهاندا و بة درثژايي مثژووي دروستبووين دةوصةتةلة

بؤ بةدةستهثناين دةسةآلت و لةو ذثگةشةوة ، حيزب ئامرازيك بووة، وشؤذشي ئؤكتؤبةري ذووسيا
يان ، كؤمؤنيست، ئيسالمي، ئيتر ئةو حيزبانة، ي خؤيدامةزراندين حكومةت و دةوصةيت كردؤتة ئاماجن

ئيتر ئةم دةسةآلت ، دةسةآلت و دةوصةتة، كة ئةويش، دواجار هةمان ئاماجنيان هةبووة، دميؤكرات بووبن
بةآلم لة كؤمةصگةيةكدا كة حيزب لة ئامرازةوة ، يان وةرگرتووة- شثوازي جياجياو و دةوصةتانةش فؤرم

چونكة خؤي ، ناگاتة ئامانج و ئةو حيزبة دةبنةوة وو هاوكثشةكان ئاوةژووئيتر هةم!!كراية ئامانج
بة داخةوة لة كؤمةصگةي كوردي دا كة هةسيت نةتةوايةيت تيايدا بةهثزة و هؤشياري !!ئاماجنة نةك ئامراز

 حيزبةكاين كوردستان لةم خاصةدا -ئةگةر نةصثم هةموو، زؤربةي* !نةتةوايةيت تيادا الوازة
، نثوخؤيي، شةذي داگريكاران، ژثردةسةآليت. . ديارة ستراكتووري كؤمةصگةي كوردي!يةكدةگرنةوة

دوازدة -جگة لةم دة-كةمي ئامرازةكاين هاتووچؤ ذاگةياندن، نةخوثنةواري، عةشريةتگةريي، زمفيؤداصي
هةروةها چةندين هؤكاري تريش كة هةردةم ئاستةنگ بوونة لة بةردةم -ساصةي دواي ذاپةذين

و مةرجثكي  ووخاين ديكتاتؤري عثراق هةلبةآلم بة ذ، ت دامةزرثنةري كورديدا حيزيب دةوصةدرووستبووين
يةكيان ذاي گشيت و حيزبة كوردستانييةكان لة بزوتنةوةي ذثفراندؤم دا ، تةواو جياواز هاتووةتة ئاراوة

اندؤم و بةشداريكردين لة ذاستيدا بزوتنةوةي ذثفر، توانيان پثكةوة دوو مليؤن ئيمزا كؤبكةنةوةكة ! گرتةوة
بةمةرجث ذثفراندؤم پثش !بةصكوو تةواوكةرن، كورد لة هةصبژاردنةكاين عثراق دا هاودژي يةكتر نني

-!!سياسةيت كوردي هةرنةبث بتوانث شةش مانگث هةصبژاردنةكان دوا خبات ، هةصبژاردنةكان بكةوثت
ةبةكان خؤيان ببنة هؤكاري دواخستين وعةر! رد ئةجمارة بكرثتةوة ةرچةندة ذةنگبث دةرگاي بةخت بؤ كوه

كورد لة سةدةي  !!چاكترة لة دميوكرايت عثراقي،  نادميوكرايت كوردستاندةوصةيت!. . هةصبژاردنةكان
 كؤمؤنيسم و ئيسالمة يشوبيستةمةوة بووةتة قورباين دوو برييي بة ناو ئينتةرناسيؤنايل كة ئة

ايل خؤيان ودةوصةيت نةتةوةيي خؤيان كاريان وهةردووكيشيان لة بنةذةتةوة بؤ دةسةآليت ناسيؤن
، دا ذةنگبث گصوباليزم ودميؤكراسييةت بث- بةآلم سثيةم ئاستةنگ لة بةردةم چارةنووسي كورد، كردووة

وا ، چوونكة ئةوةي لة سةدةي ذابردوودا دةبوواية مبانكرداية بة داخةوة هؤكارةكان هةرچييك بووبن
نةك هةر لة ووآلتاين هاوسث ، دواكةتوويني واية كة ئثمةي كورد ئةمةش مانا، ماوةتةوة بؤ ئةم سةدةية

  !!يش دوا كةوتووين –نزيكةي سةدةيةك لة مثژووي خؤمان بةصكوو، و ئةرووپييةكان
بةصكوو بؤ ئةوةية كة ، بگةينة ئةروپييةكان، خةبايت ئثمة بؤ ئةوة نية، لة هيندوستاندا:*نةهرؤدةصث

لة م ساصة چارةنووس سازةدا خةبامتان بؤ ئةوة نية ئثمةش *.  نةكاتزياد، بؤشايي نثوامنان لةمة زياتر
تاكوو بةشي ، خؤمان گةلثكمان هةية{!! بة سةر عةرةبستاين عثراقدا ببةخشينةوة، كة دميؤكراسييةت
 ساصةي 80بة خةبايت پثويستة لةم دةرفةتة مثژووييةدا چارةنووسي خؤمان ، بةصكوو}!ئةوانيشي لثبدةين

ونةوةكاين !تاكوو بؤشايي نثوان ئثمة و برا عةرةبةكان لةمة زياتر زياد نةكات، خؤمان دياري بكةين
، مبثنينةوةلة ذاستيدا تا لة عثراقدا !!پان نةكةنةوة} گةورة عةرةبةكان{داهاتوومشان دةست لة برا 

بةآلم ئةگةر دةسةآليت !ماشا دةكرث يةكي نثوخؤيي عثراق تةوةكوو كثشة،، كثشةي كورد لة جيهاند
ئةوا ، سياسي كورد قريوسيا بكات وئثمةش لة ذثگة ذثفراندؤمةوة چارةنووسي خؤمان دياري بكةين

كي پارچةكاين بثگومان ئةوسا خةص! ذزگاريان دةبث، ئةوانيش لة كثشةي كةمايةيت بوون لة ناو عثراقدا
پذؤسةي بة دميوكراتكردين ذؤژهةآليت . ث دةكةنتري كوردستان و ئةروپا و جيهانيش پشتيوانيمان ل
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دةنا ئثستاش ئينگليز سياسةيت جياكةروة سةردةكةويت !ناوةذاست فشةيةكي سياسيية و هيچي تر
نةك كثشةي ، ئةو كاتة كثشةي ناوخؤيي كوردستانة، ئةگةر دميوكراسيةتيش كثشة بثت!بةكاردةهثنث

نةك ، ئابووري كوردستان و ناسنامة و كةسايةتييةپثويسيت بة ، كورد بة پلةي يةك، ناوخؤيي عثراق
كورد ، لة ذاستيدا بةغداد قومارخانةي سياسةتة بؤ دةسةآليت سياسي كورد!ختووكةي دميوكراسيانة 

لة بةغداد دةيكاتة قورباين ، لة كوردستان بة دةست هثناوة، هةرچي لةم سيانزة ساصةي پاش ذاپةذيندا
 مانگةشةو لة ئثوارةوة ديارة ئةوة بيست مانگة ديكتاتؤر ذوناكي!دةيدؤذثنث دميوكراسييةت و

 لة ياساي كايت دةوصةيت عرياق 58تةنانةت بذگةي ، هثشتاش، ذووخاوةوساصثكيش زياترة گرياوة
چونكة دوو كلتوور ،  ساص زياترة كورد و عةرةيب عثراق پثكةوة ناگوجنثن80! جثبةجث نةكراوة

لة ناو پاريت كؤمؤنيسيت ، گرتووةوعةرةيب عثراق تةنانةتوسايكؤلؤژياي پثچةوانةي يةكتريان وةر
حةزيان دةكرد سةردةستة بن وكورديان ،  لة ناو چياكاين كوردستانداوعثراقدا لة گةص هةضاآلين خؤياندا 

 ساص دةسةآلتداري عةرةب 80بةصكوو دواي ، كثشةكة تةنيا كثشةيةيةكي سياسي نية!!بة دواكةوتوو دةزاين
هةموو ووآلتث يؤنان نية لة كةناري دةريا !سياسي -بووةتة كثشةيةكي سايكؤ، دستانو وثرانكاريي كور

هةشتا ساص زياترة دةسةآليت سياسي كورد جيؤ پؤلثتيكي كوردستاين كردؤتة ئاستةنگ لة بةردةم !بث
نةتة خاوةين دةوصةيت ينةبوو، گواية چونكة ئثمة لة كةنار دةريا نني بؤية، دةوصةيت كوردي دا

بؤ ناوةذاسيت ، بةآلم دةتوامن لة ناوةذاسيت ئةفريقياوة، ذاستة دةريا دةتوانث يارمةتيدةر بث!نكوردستا
ئةمة تثزثكي زؤر ، پاجنا دةوصةت بژمثرم كة ناكةونة كةناري دةرياوة. . روپاوئاسيا و ناوةذاسيت ئة

، خؤمان نةثگؤذينئةگةر -ئةم جيؤپؤليتيكة، ساصي تريش چاوةذث بكةين100جگة لةمة !!نائومثدكارانةية
ئةوسا دةصةت . . هةصفذث بؤ سةر دةريا!قابيلة كوردستان ببثتة يؤنان يان كوةيت ، خؤي ناگؤذثت

كةسايةيت ، بةصكوو مثشكي ناسنامةي، نةك هةر خاكي تةعريب كراوة، لة ذاستيدا كورد!دامةزرثنني
  !!نةك جيؤپؤلةتيك ، تةعريب كراوةو ئةمةية كثشةي سةرةكي كورد


