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  ش دةبيتة قورباينش دةبيتة قورباين) ) هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي((، ، دادا) ) فرانك فان ئةنرانتفرانك فان ئةنرانت ( ( لة ثةراويزي دادطايي كردين لة ثةراويزي دادطايي كردين
  ِريبوار عارفِريبوار عارف.... .... !!  فةرهةنطيكي كؤنةثةرستانةفةرهةنطيكي كؤنةثةرستانة

 17 / 12 / 2004  
ِريكخراوة بةربووكةكان  ( (لةم ِرؤذانةدا هيشام ئاكريي بابةتيكي لة سايت كوردستان نيتدا بةناونيشاين

  بالوكردةوة كة) ) باري هؤلةنديوطرتين تاوان
ئةم نووسينة ِرووي لةئيمةية بؤية بةبامشانزاين وةالميك بةهاتوهاوارو نيطةرانيةكاين ئةو بةِريزة 

  : بدةينةوة كة ليرةدا سةرجنتاين بؤ رادةكيشم 
نداالن لةو بة مندالَي زؤرم بؤ مةسةلة بوو كة بزامن بؤ زؤريك لة طةورةكان قالَسن بة قسةو دةخالةيت م

زةمةن ِرؤشتو بالَغ بووم و كةومتة دواي وةالم وةرطرتنةوةي . . . مةسةالنةدا كة ئةوان مؤري يلَ نادةن
سةرئةجنام بؤم دةركةوت كة فةرهةنط وثةرةوةردةي ئةم كؤمةلَطايةي ئيمة تراذيدياي ، . . . ثرسيارةكامن

بةشيكي جيانةكراوةن لةذياين . . . بارهينانسةركوتكردن وبيدةنطي وشةرمن، زؤر طةرةتريشي لةثشتةوةية
  منداالن وتازة مندايل سةالر

و ئاقل بةو كةسانة دةلني كة مةلكةض وطؤرايةيل فةرمايشيت طةورةكاننب ودةخالةت نةكةن لةوشتانةي 
  . كةلةسةروة بؤيان دياري نةكراوة

 كام داب و نةرييت كؤنةثةرستانة تازة مةهةزلةكة تةا ئةوة نية كة لةو تةمةنةدا كؤمةلطا رةنج بةدةست
ئةهلةق . بةلكو بةداخةوة زؤر كةسي وةك هيشام ئاكريي تائيستةش لةطةل خؤيدا ثةلكيشي دةكات، دةبات

وة هةر بةم ثييةش ديارة ئيمةش . ئةمة نيشانداين وةفاو ئةمةكة بؤ فةرهةنطي باوكساالري و كؤنةثةرسيت
 خؤمانةو نةئيجازةمشان لةكةس يقورتينني كة نة اختيصاصغةدرمان كردوة كة لة شتيكدا خؤمان هةلدة

دةيب ئةوةش بليم كةبةراسيت كةجمار هةية لةطةلَ مةاليةكي كةم عةقلَ بكةويتة جةدةلةوةو . وةرطرتوة
، ئةوة نةداتةوة بةِرووتا كةباسكردن لةئاين اختيصاصه و تؤ كة مةال نيت بؤت نية سةبارةت بة دين بدوي ي

هةموو قسةكردنيك لة سياسةت و كاري   كة الي عةقلَ ذةنططرتوويةكي ناسيوناليستئةوة زؤر راستة
تةا ئةمري حزب و ، سياسي وئايندةي كؤمةلطاو دياري كردين كيشة سياسي وكؤمةاليةتيةكان

دةستةالتداران وكةسان واليةنيكة كة سةريان لةم بوارةدا سثي كردةو هةق نية كةس خؤ لةو كارانةدا 
بة . ئاي كة زةليل وفاشيلة ئةقليةيت ناسيوناليزم.  وخؤ ئةطةر ئةو كفرةت كرد ئةوا مةحكوميتهةلقورتينت

بنيادةمةكان ض بة زيندوويي و ض ئةوكاتةي كة ، دلنياي هةموو ناسيؤناليزميك بؤي هةلَكةويت فاشيزمة
اشيزم هيض نني ئامراز الي ناسيؤناليزم و ف، ئيسك و ثروسكيان لة نيؤ طؤرة بة كؤمةلةكانةوة سةر دةرديي

بةشيكن لة ئةمالكي ئومةت . و كةرةستةي بةرهةم هيناين نةتةوةو كياين نةتةوة و رؤحي نةتةوة نةبيت
وهةركةس لةئازاريان لةخةميان لة تراجيديايان نزيك بيتةوة وحازر نةبيت دخولية وباجةكةي بدات ومل 

ئةمانة كةثةردةي ِرووثؤشيان هيندة تةنكةو . مةبؤ ثيوانة ناسيؤناليسيت يةكان كةض كات ئةوة مةحكو
لةوديو دةمامكي ديفاع لة ئينسان وقوربانياين جينؤسايدةوة زؤر سادة دةكريت ِروالَةيت ِراستةقينةيان 
ببينيت ئةمانة ناتوانن ثيستيان لة بالَي ميش تةنكتر وضيكلدانيان لة ميزةآلين ثينج فلسي بضووكتر 

(  ينةوة سةر ئةو مةسةلةي ناهةقييةك كة ئيمة كردومانة لةبارةي دادطايي كردينكةواتة بائيمة ب. نةبيت
مةسةلةيةك كة ئيمة دةخالةمتان تيدا كردوة ثةيوةندي بة هةموو رؤشنة . ةوة) ) فرانك فان ئةنرانت(

ئارةزوة شخسي و تايبةيت  دةخالةتكردين ئيمة لةسةر زةوق وسةليقةو، تاكةكاين كؤمةلطاوة هةية
مةسةلةي شكاتكردن و دةخالةتكردن لة كةيسي هةر كةسانيكي تاوانبار . اين هيض كةس واليةنيك نيةيةك
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يةكيك لةسةرةكي ترين ) ) كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس ( (بؤ ئيمة وةك
نة كليلي  ) )فرانك فان ئةنرانت( ( وة بؤ ئيمة مةسةلةي دةخالةتكردن لةسةر دادطايي. كارةكامنانة

بةهةشتة كة تةا ئيمام خؤمةيين مايف تةوزيع كردين هةبيت و نةتاثؤي خانووة كة تةا لةسةر كةسيك 
بةالم ثرسيارةكة . واثيناضيت كاري كؤنتةراتيش بيت كة هةردةبيت فالن بةلَيندةر تةواوي بكات، كرابيت

واي ؟ بة بِر ةخالةتكردين ئيمة لةو دادطايي كردنةدائةوةية كة ئايا هؤي ضي ية كة ئاكريي وا نارةحةتة بة د
كةئةمةيان دواتر ،  ئةنيت كؤمؤنيست بوونيكي دةمارطريانة-1: من دوو هؤي سةرةكي هةية كة بةم شيوةية

 خؤرهةاليت ياسا وِريساكاين توانةوةي ئةقلَيةت وِروانطةي ناوبراو لةفةرهةنط و-2. دينةوة سةري
اليةين كةم لة ِروالَةتدا لةسةر ناردين ، بوملَان بيت كة هاتوهاوارةكةي هيشام ئاكرييئةطةر ق. ناوةِراستدا

كةواتة دةبيت بزانني كة بؤضي ئةم ئةقليةتة ئةسريي ِروانطةيةكي خؤرهةاليت . نامةو دةخالةتةكةي ئيمةية
كاتيكدا بةثيي هةر لة. ناوةراست كة ناتوانيت ماف وئازداية فةردي و مةدةنيةكان بةِرةمسيةت بناسيت

بةِرةمسيةت ناسيين ئةو ماف وئازاديانة بؤ هةر هاوالتيةك لة هةموو ، ثيوانةيةكي كؤمةلَطايةكي مؤديرن
لةخؤرهةاليت ناوةِراست و . دياريدة سياسي وكؤمةاليةيت ياندا بة سةرةتاي ترين مافةكانيان دةناسريتةوة

 كة فةرهةنط و داب ونةريتيكي كؤنةثةرستانة بةقولَترين بةهؤي ئةوةي، والتاين بة ئيسالم ناوزةد كراو
شيوة بالَي ِرةشي كيشاوة بةسةر هةموو ضني وتويذةكاين ناو كؤمةلطاداو هةرجؤرة دةخالةت كردنيك 

، بةالم بةثيضةوانةوة. لةثةيوةند بةذياين تايبةيت تاكةكانادا بووةتة سادةترين و ئاسايترين دياريدة
. يدة سياسي و كؤمةاليةيت يةكان لةخانةي حةرام وقةدةغةكراوةكاندايةو باجي دةويتدةخالةتكردن لةديار

لةم كؤمةلطايانةدا ئةوة دةستةالت وئاين وداب ونةريتةكانة كة سنووري هةرجؤرة دةخالةت وماف 
سي لةم والتانةدا هاوالتيان مافيان نية كةِراستةخؤ لةكاروباري والت وضارةنوو. وئازاديةك دياري دةكات

بؤية زؤر ئاسايية كة هةر ِرؤذة ببيستني وببينني كة والتاين خؤِرهةاليت . سياسي خؤياندا بةشداري بكةن
بةبةهانةي مايف . ناوةِراستدا ضؤن بةبةهانةي نامؤس ثةرسيت يةوة كؤشتاري ذنان شةرعيةيت ثيدةدريت

 سةر حورمةت وكةسايةتيان باوكايةتيةوة سةركويت منداالن وليدان وسزادان ودةستدريذي كردن بؤ
  شةرعيةيت ثيدةدريت

زؤر ئاسان باوكيك دةتوانيت هةموو ِرؤذيك ضينيك لة مندالةكةي بدات وكةسيش مايف ئةوةي نةبيت . . . . 
بلَيت ئةري كاكة بؤ ئةو مندالة دةكوذيت ؟ بؤ داغي دةكةيت بؤ سزاي دةدةيت بؤ لة قوتاخبانة دردةهينن بؤ 

بؤ ناو جلوبةرطو كةلوثةلةكاين دةطةريت بؤ دؤزينةوةي نامةو شتة . . .  لييدةدةن ؟لة قوتاخبانة
تايبةتيةكانيان؟ بؤ دةخالةت لةذياين تايبةتياندا دةكةن؟ بؤ ِريطة لةخؤشةيسيت دةطرن؟ بؤ لةسةر 

زوةكاين خؤشةويسيت كضانتان بة سزاي مةرط دةطةيةنن؟ بؤ لة ئةوروثاشدا هةر دةبيت ئيوة خؤزطةو ئارة
حةز لةض ، طؤي لةض مؤسسقايةك دةطرن، وضي دةثؤشن، ضي دةكةن، منداالنتان دياري بكةن ضي دةخؤن

بؤ دؤستايةيت خةلَكاين ئةم والتانة دةكةن وعاشقياندةبن؟ بؤ شانازي بةوةوة دةكةن . كةسانيك دةكةن
بةالم هةمان ماف ،  خؤش بويتكةكوِركانتان لةطةل كضاين كام والت ئازادنة ثةيوةندي دةطرن و يةكيتريان

ئاكريي رِةنطة بزانيت لةم . يان بةرن. . . . بؤ كضان دةبيت بة دةردي فامتةكان وثيالوكان وهيشوةكان
نةك هةر ِريطةت ثي ، والتانةدا بةثي ي بووين ئةو ياساوماف وئازاديانةي كة تائيستة دةستةبةركراوة

بةلَكو سزاي تووندو سةختيشان ، كة لةسةرةوة بامسان كردنادريت بؤ هيض كام لةو دةستدريذيانةي 
خؤ ئةطةر ، باوك لةم والتانةدا مايف ئةوةي نية لةمندالةكةي بدات لةذير ناوي ئةوةي كةباوكة! بةدواوةية 

ئةو كارةشي ئةجنامدا ئةوة نةك هةر مندالةكة دةتواينَ تةلفون بكات بؤ ثؤليس و دةزطاكاين بةرثرسي 
دراوسيكةت نارةزايةتيت لةبةرامبةردا دةردةبريت وئةطةر . نيش مايف ليثرسينةوةيان هةيةبةلَكو ديطةرا
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كار بةضةند بارة كردنةوة بكيشيت ئةوة سؤسيال ومندالَ ثاريزان مايف بردين مندالَةكةي بةريزتانيان هةية 
دةي ئينساين تر ئةمانةو طةليك دياري. ضؤنكة ئيوة ئازارتان داوةو دةستدريذيتان كردوةتةسةري

طؤشةيةك لةسنووري ئةو مافو ئازادي يانة دةردةخةن كة هاوالتيان و هةراليةنيكي خؤ بةرثرسزان 
 ئيتر بؤ دةبيت نامةناردين ئيمةو دةخالةتكردمنان بةكفر لةقةلةم دريت و بة. دةتوانن دةخالةيت تيدابكةن

، دواي ئةجنامداين كارةكة و طرتين ئةو تاواببارةئيستا لة  ( (مان بزانيت ؟ ئاكريي دةنووسيت) ) يب ئابرو(
و داواي كؤكردنةوةي ) 2 (بةياين دةردةهيناوة) كة سةر بة ثارتيكي سياسية) (ر ع (كةسانيك بة ناوي

  ) ) بةلطةو و كومةك دةكات و نامة ئارستةي دةدطايي هؤلندي كردوة
ؤضوون و بزووتنةوةكةت نةدات  بري وبيكيشةكة ئةوةية كة تؤ ضاوت هةر شتيك سآلوات لة ديدار

دةنا ئةطةر كةميك استفادةت لة خويندةواري يةكةت بكرداية نةدةبوويتة مايةي طالَتةجاِري ، ناخيوينيتةوة
مةي دييبك لة بةيان و نووسراوةكاين ئيسايل 12دة تا  شاهيدي ئةوةن كة لةماوةي، هةركةس كة يةكي 

ري بووين كة داكوكيمان لة هةزاران ثةنابةري كوردو عرياقي كردوة هةر ِرابردودا تةا ِريكخراويكي ثةنابة
، لة هولندو ئةملانةوة بطرة تا دةطاتة سورياو توركيا، لة ئوكرانياو كراواتياوة بطرة تافةرنسةو سويسرا

كردوة ئةمةي لرية زؤر سةرثيي ئاماذةم ثي . . . . لة بةريتانياو نةروجيةوة بطرة تادةطاتة استرلياو كةندا
با بينةوة  بةالم. طؤشةيةكي زؤر بضوك لة هةلسوراين ئةو فيدراسيونةية كة ئيوة مانان لة ئاستيدا نابينان

سةر طوشةيةكي تري كاري ئةو ريكخراوةي كة بةيب ئييجازةي ئيوة مانان و بزوتنةوةكةتان ضةند 
ي و نزيك بة ئيمزاي هةزار  هةزار ئيمزاي جةماوةر150مانطيكةلة كوردستان دةست بةكارين و زياتر لة 

ثاريزةرو نووسةر و ئةديب و ِرؤشنبريي ناسراو سةرؤكي حزب واليةنةكان و وةزيرو كةسايةيت ناوداري 
بؤية ليرةدا بة . كوردستان هاتوونتة ثشت كةمثينةكةمان و ئيمزاي فؤرم وثرؤتؤكؤلةكاين ئيمةيان كردوة

ئةو جؤرة كةسانة  (يزتان لةنووسينةكةيدا ثي دةلَينئيجازةتان دةبيت ئةوةش بليم ئةو كةسةي كة بةر
كة ِرةنطة ئةم ، ئةمة بةشيك لة كارةكاين ئةم ماوةيةيت. . .) هيضيان ثيناكريت وسالو لة جازري دةكةن

  . ضةند ديرةي سةرةوة وةالميكي ثِر بة ثيست و طوجناو شايستةي بة ادعاكةي ئيؤ بيت
اماذة بةوة دةكات كة ئيمة بةلَطةنامة كؤدةكةينةوةو يان هةر ِرؤذةي ئةم بةِريزة لة نووسينةكةيدا ئ
دةبيت ئةوة بلَيم كة كؤكردنةوةي بةلَطةنامةي ئيمة ِراستةخؤ هيض . . . . بةناويكةوة ِراطةياندن دةردةكةين
بكةين نية لةوة زياتر كة دةمانةويت باري ئةم تاوابارة قورستر . . . ثةيوةنديةكي بة دادطايي كردين

وفاكتيك بدةين بةدةستةوة كة خةلكي كوردستان بةهؤي بازرطاين كردنةكةي ئةوةوة تووشي زةرةوزيان 
ثاشان بة كي ضي كة بة ناوي كيوة ِراطةياندن . بوون وئةو دةبيت لةو بارةشةوة وةالمدةرةوة بيت

يا ئةطةر من ِرؤذيك . دةنيرمدةردةكةين و لة ض ثارتيكي سياسيداين وة يا نامة بؤ ض اليةن و ئورطانيك 
بةناوي ريبوار عارف و ِرؤذيك بةناوي بةهادين حاجي بةكري دارتاش ويان ِرؤذيك بةناوي سكرتريي 
فيدراسيون و ِرؤذيكي تر بةناوي كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعسةوة ِراطةياندن 

لة هةموو ، ةوة هةية كة ئيمةي ثي تاوانبار دةكريت) ) فاولَ ( (دةردةكةم ئةمانة ض ثةيوةندي يةكان بةو
  ئةمانةش بةدةر ئةمانة بة ئيوة ضي كة ئيمة بةناوي كي دةنووسني و دةثةيظني ؟

هةقيقةت ئةوةية تؤ بةهؤي ئةو دةمارطريية كويرانةي كة دذ بة كؤمؤنيزم و ثارةتة سياسي يةكةي ريبوار 
تا هيض نةبيت ئةطةر بةهؤي ئةو ِرستةو ،  نةكةيتةوةواي ليكردويت كة بري لةهيض شتيك، هةتة

بؤية . زاراوانةشةوة بووة لة ساتةوةخيت نووسينةكةدا ِرق وكةفوكويل دةرونت كةميك دامبركيتةوة
 ( (. . . ئاخر بةكارهيناين ِرستةي وةك، سةرئةجنامي ئةوجؤرة دةمارطريية دةكةويتة هةلَةي مؤرلَيشةوة

تؤ لةخؤت ثرسيوة كة ئةم .) ) . . مانة قسةش بكةن و ِراطةياندن بالوبكةنةوةسةرةِراي ئةوةش يب شةر
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مةطةر خؤت ثي نازاين كة ئةم ِرةوشتة ضةندة كةسايةتيان لة ، رةوشتة ضةندة باجيكي طةوري ليتان دةويت
خانةي خةلَكاين لؤمثن وضةقؤ كيش نزيك دةكاتةوة؟ برالة باشترة هةولَبدةي طةشة بكةي و ئةو عةينةكة 

من و تؤ نةِرؤذيك لة ِرؤذان بؤ ضركةيةك . ِرةشةي ضاوةكانت داطري تا ئةوكاتة دنيا وةك خؤي ببينيت
دةكريت و زؤر ئاساي ية بةهةر دةليليك كة ، وةو نة بة هيض شيوةيةكيش يةكتر دةناسنييةكترمان بيني

بةالم دلَنيابة ، خؤت ثيت خؤش بيت ضارةي ِريبوار عارف نةويت و قسةلةسةر حزب وِريكخراوةكةي بكةيت
دةبيت قسةي بيتةوة خةلَكي ضاوةراين ئةوةيان هةية كة حةمتةن ) حكك (كة هةر كةسيك ِرووبةِرووي

ئةوة سةرتايترين مايف تؤو هةر كةسانيكة كة ض رةخنةيةكي سياسي لةحزب و بةندبةندي ، جديتان هةبيت
بةالم تةوهني و سوكايةيت كردن و يا لةباشترين حالَةتدا دةربريين ، سياسةت و بةرنامةكةي دةطريت

بةدةر لةوةي كة تةنانةت لة ، كاتبازرطاين كردن ئةو حزب واليةنانة واتة ئيمة كي قانع دة (ووشةي
بؤية ضاكتر واية ثاش ئةم هةموو . بريوراي طشتيشدا جيثي خؤت وةك نووسةريك ليذترو تةنطتر بكةيتةوة

سالة لة دةرةوة فريي سةرةتاكاين فةرهةنطي هاوضةرخ بنب و دان بة خؤتا بطري و لةسةر ئةوة خؤت 
نيا ثانثؤِرة جيطةي ئةوةشي تيدا دةبيتةوة ئةطةر قسةيةكي لةم د، رابيين كة يب سووكايةيت كردن بةكةس

بةطويرةي رونكردنةوةيةكي ريكخراوي  ( (هيشام ئاكريي دةنووسيت. شايستة بة ووتنتان هةبيت بيلَين
ريكخراوةكةيان دةميكة خةريكي دادطاييكردين ئةو تاوانبارة هؤلنديةن كة ضةكي ) ضاك (ناوةندي هةلةجبة
بةرلةهةرشتيك ئةوة بلَيم كة ِريكخراوي ضاك يان هةر اليةنيكي تر كة . . .) ) امي فرؤشتووةكيميايي بةسةدد

بةالم كاريك . ضةند كاريان بؤ ئةم مةسةلةكردوة ئةوة بة ئةركي سةرشاين خؤيان زانيوة نة هيض شتيكي تر
ئةجنامداين ئةم ، ةوان نيةيان ثيضةوانةي كارةكاين ئ، كة ئيمة كردومانة هيض دذ بة كارةكاين ئةوانني

بةدةر لةوةي كة ئةرك و مةهاميكي زؤر زياترمان . كارانة نة بؤ ئةوان و نة بؤ ئيمة نابيتة تاج ونةمجة
لةثالَ ئةمةشدا بةريزتان نامةكةي ئيمةتان خؤيندوةتةوة ئيمة لةو نامةدا داواكاري . دةكةويتة سةرشان

 ( ي كة ضةند مانطيكة لةكوردستان دةست بةكاري كةمثيينتايبةتيمان هةيةو هةروةها بةحكومي ئةوة
ين بة ئةركي سةرشاين خؤمان زاين كة بضني بةدام ئةم ) ) دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس(

بة جياواز كار بؤ يةك شت ) ضاك (لةاليةكي تريشةوة ئةمة يةكةم جارنية كة ئيمةو ِريكخراوي. مةسةلةوة
، ضاوي ئةو كارانة مةسةلةي نزار خةزرةجي ية كة بةجيا كارمان بؤ ئةو مةسةلة كردمنوونةي بةر. دةكةين

لةمانةش طةرين با ئةو ثرسيارة لة بةِريزتان . كة رةنطدانةويةكي زؤر باش و سةركةوتوانةشي هةبوو
ةم بارةوة ن وا بةيب ئةوةي ئةوان هيض نيطةرانيةكيان ل) ضاك (بكةين كة ئايا بةِراسيت ئيوة وةكيل نيابةي

جةنابتان دةبنة دةمِراسيت ئةوان و لةبايت ئةوان دةثةيظن؛ بؤية لة ، روو بة ئيمة ليرباوانة دةربريبيت
كؤتاي ئةم خالةدا دةمةويت بلَيم كة نة كاري ئيمة ثيضةوانة يان دةسيت وةرداين كاري ئةوانةو وة نة 

 بة هةر مةسةلةيةكدا كة بزانن زةرةري بؤ ئةوانيش ريكخراوةيةكي ئةوةندة يب هةلَويسنت لةبةرامبةر
بؤية دلنيابة وةك ثيشةي هةر ريكخراويك هةر كاتيك كاريكي وا ثيش بيت دةبيت ، ئةوان هةية دةم داخةن

ئةوان زؤر سةريع و يب ثةردة قسةي خؤيان بة ئاشكراو راستةخؤ ِروو بة ئيمة راطةيةنن ئةطني لةم حالةتة 
كاتيك كة ريفراندؤم لة دةسيت هةندي  ( (ئاكريي دةليت. يت دبلوماسيانةيانبةدةر دةبنة قورباين رةوش

) راثرسي (بةالم لةداوي ئةوةي بزوتنةوةي ريفراندؤم. كةس نزيكي نةدةبووة، اليةين بازرطاندا بوو
دةركةوت و لةسةرةتادا راستطويانة مامةلةيان لةطةل جةماوةري كوردستانيان كرد وثشتطريي جةماوةريان 

كةوتنة مجوجؤل و دةستيوةردان ، ئةو كاتة بازرطاناين ريفراندوم كةسان و اليةنةكاين تر، ةستخستبة د
لةكاروباري ئةو ِريفراندؤمةو هةنديكيان خزانة ناو بزوتنةوةي ِريفراندؤم وئةواين تر ِريكخراوي 

كةي ئاكريي بةلَكو لةبةر دةبيت بليم كة نة لةبةر وةالمدانةوة بة ئيتهامة. . .) ) هاوناوويان دروست كرد
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ِريفراندؤم بؤ حككع مةسةلةيةكة كةهةر لة يةكةمني كؤنطرةي خؤيةوة لة  ئةوةي كة لة هةقيقةدا مةبدةئي
بةرنامةي حزبدا ئةم مافةي بةِرةمسي يت ناسيوةو هةر لة هةمان بةرنامةي حزبدا مايف دياري كردين 

هةروةها يةكةم هيزو اليةين سياسي . اسي وةضارةنووس و ثيكهيناين دةولةيت سةربةخؤيشي بةرمسي ن
لة ساحةي سياسي كوردستان وعرياق كة بؤ يةكةم جار باس لة جيابوونوةي كوردستان وثيكيهناين 
دةولةيت سةربةخؤ بكات و يةكةم هيزي سياسي بوو كة بؤ يةكةم جار ثرؤذةي ئيستقاليل كوردستان لة 

 سايل 9 تا 8يةكةمني هيزي سياسي كة لةماوةي . رااليةن رابةري مةزمانةوة منسوري حكمت دابني ك
ِرابردودا بةئاقاري جيابوونةوةي كوردستان كاري كردو ذمارةيةك لة باشترين كادرو رابةري خؤي بؤ ئةم 

حككع يةكةمني هيزيكي ساحةي سياسي كوردستان كة باجي ئةم هةلويستةي دابيت بةثي . ثرؤذة خستةطةر
يت نيشتماين كوردستان كة بةنديكيان تايبةت بوو بةوةي كة حككع تاوانبارة برياريكي ئاسايشي يةكية

كة ئةوةبوو دواتر لة دريذةي هةمان ، بةوةي كة كارو تةبليخات بؤ جيابوونةوةي كوردستان دةكات
ئةمانة طوشةيةك لةو .  كادري حككع لةبةرضاوي خةلكةوة لة شاري سليماين تريؤركرد5كيشمةكيشدا 
جا ئةطةر مةبةسيت ئاكريي ئةوةية . انةبوو كةحزيب ئيمة بة مةسةلةي ريفرندومةيةوةكردبازرطاين كردن

دةلَيم دةمت شريين بةدلنياي ئةمةيانيت ، كة ئةمانة بؤية دةكريت لةبةر ئةوةية كة حزيب ثي بةهيزبيت
 و ثيكاوة ضونكة خواست و ئارةزوو ئاواتةكةين حزب بة تةواوي مانا طري خواردوة بة خواست

بة دلنياي لة جيابوونةوةي كوردستان و ثيكيهناين . داواكاريةكاين خةلكي كوردستان وعرياقةوة بة طشيت
دةولةيت سةربةخؤدا حككع قازاجني تيدا دةكات و تيدا بةهيز دةبيت بةالم قسةكة ئةوةية كة ئايا خواسيت 

ياي ئةطةر تةا لةم جيابوونةوة خواستكي رةواي خةلكي كوردستانة يانا؟ ئةطةر واية بة دلن
بوارةشدابووة بة هةموو جياوازيةكامنانة دةكريت خةلكي كوردستان لة دةوري ئةو هيز و شيعارة 
. كؤبيتةوة كة ثي لةسةر ريفراندوم بؤ جيابوونةوةي كوردستان وثيكهيناين دةولةيت سةربةخؤ دادةطريت

ندؤم بوون يةكييت وثاريت بة حوكمي بةريزم كاتيك كة كةسانيكي تر سةرقايل ثرؤذةي بزوتنةوةي ريفرا
ئةو قوتاغة نؤي يةي كة هاتة ثيشةوة ضونة ثشيت وهةموو جؤرة هاوكاريةكي مادي ومعنةويان كردن و 

ضوونةكة دةيانزاين كة ئةسثي ، زؤر ووشيارانة بة دواي ئةو مامةيةوة بوون كة ضؤلةكةيان بؤ دةطريت
يةش ئةوة بووة كةثاش كؤكردنةوةي ئةو دوو مليونة وةبةر لةم جؤالنةوة. خؤيان بؤ كوي تاودةدةن

ئيمزايةي خةلكي كوردستان بؤ ِريفراندوم ئيتر بزوتنةوة ِريفراندؤمةكةي لةمةِرتؤ بة هةردوو دةستيان 
هةردوو مليون ئيمزاكةيان خستة بةردةست ئةو غازي الياوةرةي كة وةالمي بة خواسيت جيابوونةوة ئةوة 

بةالم ئةوةي لريةدا طرنطة ئةوةية كة خةونةكةي ثاريت . . . يابوونةوة خيانةتةبوو كة بليت باس كردن لةج
ئةري بةِريز مةطةر خؤتان شاهيدي . ويةكييت بؤ بةهيزكردين جيثي خؤيان لة حكوميت كاتيدا هاتةدي

ي خةلكي كوردستان خوازياري جيابوونةوة ثيكهيناين حكومةيت خؤيةيت؟ ئةي 90ئةوةنني كةزياتر لة
 ضي ية كة بزوتنةوةي ريفرادؤم لةبةرامبةر بة مةسةلةي هةلبذاردندا و دةنطدان بة حكومتةكةي عالوي هؤي

و ياوةر يب دةنطي يلَ كردوة و بةخشثةي ضوونةتة هةمان سياسةيت حيزبة دةستةالتدارةكاين 
 تاوةكوو ئيستا ديارة ئةمة دياردةيةك ونةخؤشيةكةو بةداخةوة ( (. . . لةكؤتايدا دةلَيت. كوردستانةوة

يان هةر ، بةتريو تةسةيل لةسةري نةنووسراوةو ئةواليةنانة ِرسوا نةكراوةن بؤية كؤتايي ثي نةهاتووة
ضاكترواية كة ئاكريي ) ) ئةوانة كار ناكةن ونايةلَن خةلَكاين تريش كاربكةن. هيض نةبيت كةم نةبؤتةوة

ئةوسا بة  م ئاوينةو سةيريكي خؤي بكاتةوةبةرلةوةي كة هيض كةس واليةنيك ِريسوابكات بضيتة بةردة
ة كةمشان وة بؤ هةموو خوينةران ِرونبكاتةوة ليستيكيش لةو ) فاولَ( تريوتةسةيل لةسةرمان بنووسيت

  !!ريطريانة ئاماذة ثي بكات كة خستوومانةتة بةردةم اليةنةكانةوة ؟؟ ّّ
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وةالمةكةمدا ئاماذةي ثي بكةم هةرضةند ئةو خالَيك هةبوو لة نووسينةكةي ئاكريي دا حةزم كرد لة كؤتاي 
لةيةكةم ِرستةوة تا كؤتاي باري قؤرسي نووسينةكةي بةو فةرهةنطة ليواوليوكردوة بؤية ووسيتم بة جيا 

  . لةطةل هينانةوةي ضةند ثةرةطراف و زاراوةيةكدا دواين قةسةي خؤم بكةم
، ةمةِريك يان حةيوانيك سةردةبِرنك ( (لةثةرةطرايف يةكةمدا ئاكريي بةم شيوة دةست ثيدةكات

ديارة تةيرو . ثِر دةبيت، دةورووبةري كةلةخةكةي لة ضوولةكة وميش و زةردةوالَة و هةندي جار سةط
) . . . بةربووك (يا طوجناندين ووشةي. تةوالَ و درندةكان دةيانةيت بةشيك لة قوربانيةكاين خبؤن

،  عينةكيكي لة ِرادةبةرد ِرةشةوة سةيري كارةكاين ئيمة دةكةيتلةمانةش طةِري تؤ هةربةخاتري ئةوةي بة
ئاخر هينانةوةي ثةنديكي لةم ، ئيتر تةنانةت ئةوةش فةرامؤش كردوة كة ِريز لة خؤينةراين خؤتان بطريت

بةلَي وةك دةبينن ئةم بةريزة هاتووة بؤ ئةوةي ) خةلك بكةن) ك (بة) ط (نةوةك كورد كووتةين (ضةشين
ر نرخيك بيت تةشهري بة بةرامبةرةكةي بكات تةا ثييت يةكةمي ووشةيةك دةنووسيت كة خؤشي كة بة هة

ئيتر ضؤن خةلَكي لةبةر بؤطةناوي ئةم فةرهةنطة ناِرشينةوة ؟ كاك هيشام بة ، ِرووتناية تةواي بكات
، ئةدبيايت ئاكرييمن ماوةيةكة ئاشنا بووم بة ئةدةب و ، دلنياي ئةمانة هيضيان بؤ من تازةو غةريب نني

دا ووتاريكم لةسةر بةِريزيان نووسي كةدةبيت بلَيم كة بةدووري نازامن 2003 / 7/ 14سالَي ثار لةبةرواري 
 كي بةخاتري قةرزا دانةوةيةكي كؤنةكةي ثاربيت كة ئةوكات بة خشثةي يبنووسينةكةي ئةمِرؤشيان بةشي

ين هيذا و كاك ئاكريي خؤشي تةا يةكجاري تر ضاويكيان بريا خؤينةرا. دةنطييان يلَ كرد لةبةرامبةريدا
ئةوكاتة زؤرباشتر لةو هةقيقةتة حايل دةبووين كة وةك ئاكريي دةليت دةبوو ، دةطريايةوة بةو نووسينةدا

جيطةي خؤيةيت هةر ليرةشةدا داواي ليبوردن بكةم كة ناوي ئةو ) ) . ِريسواكريت ( (كي و ض اليةنيك
ِريطة بدةن با تةا يةك دوو ثةرةطرايف . مم نووسيبوو) هاشم، هيشام ( هةلَة نووسيبوو لةبايتبةِريزةم بة

ئةو نووسينة لريةدا ينمةوة كة هاوكات وةالميكيشة بةو سوكايةيت كردنة بةئينسان كة نووسينكةي 
يةكيك لةمةيدانة . . . . .  ( (لةو نووسينةي ثيشودا ريبوار عارف دةليت. ئةمِرؤشيان ِرةجني ليدةبةن

بنةِرةتيةكاين كيشمةكيشي نيوان ناسيوناليزم وكؤمونيزم دةطةِريتةوة بؤ جيطةو ِريطةي ئينسان بؤ بةهاو 
حؤرمةيت ئينسان كة بةكردةوة ئينسان و ئينسانيةت بة طرنطترين خالَي ناسينةوةي كؤمؤنيزمي كريكاري 

ةزنترين سةرمايةي ذيانةوشايستةي هةرجؤرة ِريزو لةقةلةم دةدريت بةالي ئةم بزوتنةوةوة ئينسان م
. ئازادي و بةختةوةري ئينسان ئاوات وئارةزووي معنةوي جيهانبيين كومؤميزمي كريكاري ية، ستايشيكة

وة بةهاو حورمةيت ئينسان ، ئةم بزوتنةوةية تةا هةويةتيك كة شانازي ثيوة دةكات هةويةيت ئينسانية
. . . . . ستين دةزطاي فكري وسياسي وِريكخراوةي ئةم بزوتنةوةو حيزبةكةيةيتمةزنترين داينةمؤي بةطةرخ

، نيشتمان بةثريؤز دةزانيت نةك ئينسان، ووالت، خاك، بةالم ناسيوناليزم ( (من بؤم نووسيت كة.) ) 
، ناسيوناليزم ميذوو ثةرستة. ناسيوناليزم طشتطريةو حاشا لةضني وتؤيذة كؤمةاليةتيةكان دةكات

ناسيوناليزم ، ناليزم بةتةواوي مانا اليةنطري داب ونةريت وفةرهةنطي ديين و كؤنةثةرسيت يةناسيو
ناسيوناليزم ، لة ِروانطةي ناسيوناليزمةوة ئينسان دياردةيةكي جيهانطري نية، ئينسان بؤي بنضينة نية

ةهاي ئينسانةكان ضونكة هةموو شت لة ثيناوي نيشتمانداية بؤية نرخ وب، داينةمؤي لةخؤ بيطانة بوونة
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