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  وو  سوڵ عهسوڵ عه  ڕهڕه. . . . . .   خۆخۆ  ربهربه  ونی کوردستانکی سهونی کوردستانکی سه  یی عراق و خهیی عراق و خه  میشهمیشه  ستووری ههستووری هه  شنووسی دهشنووسی ده  ڕهڕه
  

  کاندا له  ه1960تای  ره  سه من له
دایک  ولر له  باشووری هه ک له الدیه
ی پبگرم و فری  وه پش ئه. بووم
 و نان و ئاو بم   و بڤه بابهو   دایه

بووم ` مان کوردستان یان نه`فری 
  ش که ستی ڕسته به  مه ی له وه ب ئه به
  ی بزانم دڵ چیه وه پش ئه. م بگه

رکوک دی  که` فربووم که 
ی بزانم  وه پش ئه. ` کوردستانه

نرام  یه  واتگه تی چیه خوشک و برایه
هشتا . ' ب برایه ره کورد و عه ` که
  وتم که  پکه یه ڕوپا هه و زانی ئه مده نه
پناوی  نسا له ره  و فهریتانیا به
ی  گوره ندی خۆیان به وه رژه به

. ش کرد ش کرد و کوردیان ببه ش به  کوردستانیان به1923   لۆزان له ی وتننامه ڕیکه
 'نووسی خۆ مافی بیاری چاره ''ی ڕزگاریخوازی وه بزووتنه'، 'شۆرش'، 'بات خه'کانی  تگه
زار  زاران هه  هه. ی قورئان ڕه  په وتن لمان بوون به رگوکه  به نده وه  و ئه وه  نوسرانه  نده وه ئه

خۆی  ربه تکی سه وه  ده واته 'مان کوردستان یان نه'ژر دروشمی  الوی دسۆز گیانی خۆیان له
  .  قوربانی کردهکوردی 

 ندێ پینسیپی ی هه وه و ڕوونکردنه' ت وله ده'ی   پناسه م به که  باسه زانم که  باشی ده به
ی  گوه به. م ستپبکه  ده یه  هه وه ته وله خۆیی ده ربه ری و سه روه ندیان به سه یوه  په گرنگ که

 یان  یه و ئیداره  له ت بریتیه وه کرێ ده وده یه  په وه  ه1864 سای   له یی که وه ته یاسای نونه
ر خاککی  سه  له  که یه دا هه سانه وکه ر ئه سه  کۆنتۆی به ی که زگایه و ده  یان ئه ڕکخراوه
کانی بوونی  تیه ڕه تایی و بنه ره  سه  ره رجه هه  مه کی دیکه واتایه به.  ژین دهدا دیاریکراو

ر  سه له ک مۆڤ که یه ژماره،  بوونی خاککی دیاریکراو یان سنووردار ت بریتین له وه ده
  وخاکه ر ئه  دانیشتوانی سه  که-ک یهای سوپ  بۆ نموونه-دا بژین و ئۆرگانک که خاکه

   ت بریتییه وه ده. الماردان بیانپارزێ ستدرژی و په  ده  کۆنتۆڵ بکا و هاوکات له دیاریکراوه
  .  زگا و رکخراوه ک ئۆرگان و داموده یه  ژماره له
 کۆنتۆی  رپشک ب و ردار و سه  سه ب که  ههیشتک ب حکومه تکدا ده وه موو ده  هه له
،  هت حکومهو  ئه چۆن  گرنگ نییه. ت و خاک و ئاسمان و ئاوی وتیش بکا وه زگاکانی ده ده

ت  وه زگاکانی ده داموده. ست  ده تی گرتۆته سه  ده و وته ک کۆماری یان پاشای ئه ره یان سه
ڵ  گه  لهشندی دیبلۆماسی یوه  بتوان په یشتووب که  پگه نده وه ب ئه  ده که ته یان حکومه

  . ست دا ببه کانی دیکه ته وه ده
  بۆنموونه.  کراون و نه یه مووکات و شونکدا په  هه  له م پینسیپانه  ئه کو ئاشکرایه روه هه

تاکو ، ریکا مه کانی ئه کگرتووه   یه  وته وه موویانه رووی هه سه له،  وتانی ڕۆژاوا زۆر له
 تایوان  بری چین دانیان به کو له به،  داناناینی میللی کۆماری چ  دانیان به1970کانی  ساه
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. مبۆدیای داگیرکرد و ڕژمی پۆلپۆتی خونژی ڕوخاند  که1979 سای  ڤتنام له. نابوو
ی  م زۆربه به، تکیان دروستکرد نگ سامرین حکومه تی هه رکردایه  سه کان به مبۆدیه که
و  کان دانی به کگرتوه نه وه ته و نه بری ئه له، نا  نه ته م حکومه کانی جیھان دانیان به ته وه ده

  وانه له، کان ستکارانی ڤتنامیه رهه  به1982 سای   له  نا که  بھز و الوازه ته حکومه
کان لوبنان   ه1990ڕاستی   تاکو ناوه وه   ته1980تای  ره  سه له. دروستیان کرد، کان پۆلپۆتیه

ندامی  و ئه وه ت مایه وه کو ده م وه بوو به دانهتی ت وه رجی ده ومه هه
تی تدا  وه کانی ده رجه موو مه  هه وه   ه1948  ر له ئیسرایل هه. کانیش بوو کگرتوه یه وه ته نه
کو  ی کیانک وهدانپنان.  ناوه ت دانیان پی نه وه  زۆر دهئستاشم  کرێ به دی ده به
. یی وه ته وکردنی یاسای نونه یه ک په  وه بیارکی سیاسیهوستک و   زیاتر ههت وه ده
  .   گیراوه  وه ره ی سه هم پینسیپان کی زۆر ڕز له یه ندازه  ئه ش به وه ڕای ئه ره سه

ی  که ی سنووره  چوارچوه ب له ت ده وه ده.  ته وه ده' ری روه سه '  زۆر گرنگه  که خایکی دیکه
 و ن نک دابنون و هیچ الیه ر بۆ هیچ الیه ت ب و ناب سه سه ن و دهخۆیدا باترین ئۆرگا

   به یه سته وابه' ری روه سه'ی پینسیپی  کی دیکه ڕوویه. ببینرزتر   به  خۆی به  لهڕکخراوک
 . وه ییه وه ته کانی نونه  و ڕکخراو و ئۆرگانه تانی دیکه وه ڵ ده گه  له وه ته وه ندی ده یوه په
تکی  وه  هیچ ده ی که ومانایه  به ره روه تک سه وه موو ده یی هه وه ته ی یاسای نونه گوره به

ی  وه  کاروباری ناوه ست له  ده یان نییه وه یی مافی ئه وه ته  یان هیچ رکخراوکی نونه دیکه
 'کانی زهپیرۆ ' گرنگ و ره  هه  پینسیپه  له ککه  یه وه ئه. ن ربده تک وه وه ده
  . کان کگرتوه یه وه ته نه
 ندامانی  ئه  که یه وه  ی گرنگ ئه کان پینسیپکی دیکه کگرتوه یه وه ته ستووری نه ی ده گوره به

ربازی و  ی دانیشتوان و هزی سه رچاوگرتنی ژماره به ب له کسانن به  یه که ڕکخراوه
 ملیاردک و  له ی دانیشتوانی  ژماره مۆ  ئه چینی میللی که کی دیکه واتایه به. ئابووری
  ی دانیشتوانیان له  ژماره ش که تانه وه و ده و و ئه یه نگی هه ک ده ڕێ یه په دملیۆن تده دوسه

  .  یه نگکیان هه دهک  یهکو چین  وهر   ههڕێ س تناپه  که25000
   ژان و گۆرنکاری  هه یی دنه وه ته کانی نونه می سیاسی جیھان و یاساو پینسیپه سیسته

ت و ڕووخانی  تی سۆڤیه کیه سھنانی یه ره  هه کی دیکه واتایه به، نگی سارد کۆتایھاتنی جه
  داهنا و وای کرد که  جیھان سیاسیمی ر سیسته سه ندێ گۆڕانکاری به رلین هه ی به که شووره

 آرواتیا  شتا لهشکری یوغسالڤیا ه  له بۆنموونه. رامۆش بکرن  فه م پینسیپانه ندێ له هه
مانیای ڕۆژاواش  یاند و ئه خۆیی خۆی ڕاگه ربه  سه1991 سا   کرواتیا له مابوو کات که

ری خۆیان  روه کی سه زگایه کان ئۆرگانک و داموده  کرواتیه کی دیکه واتایه به. دانی پنا
   دانیشتوان له بوو که نهکیشیان  رێ وسوپایه به ڕیوه  به که ی دانیشتوانی وته  ئیداره بوو که نه
.  بپارزێ که  ساوایه خۆیی وته ربه ری و سه وه ره ستدرژی و پاالماردان بپارزێ یان سه ده

.  کرواتیا دانا ک دانیان به  دوای یه ک له وڕوپای ڕۆژاوا یه موو وتانی ئه مانیا هه پاش ئه
ت بوون و  ژر ڕکفی سۆڤیه  له  که وه وونهدا دووباره ب و وتانه ندێ له  هه  له مان دیارده هه 

 ناچار  ی که وانه ته  نه و  له جگه. یاند خۆیی خۆیان ڕاگه ربه ت سه سھنانی سۆڤیه ره پاش هه
تی کۆتایھاتنی  رفه  جیھان ده  له ی دیکه وه ته تدا بژین زۆر نه تی سۆڤیه کیه ناو یه کرابوون له

  . خۆیی خۆیان دروست کرد ره تی سه وه  و ده وه نگی ساردیان قۆزته جه
یی  وه ته می جیھانی و یاسای نونه  سیسته کهر کان گرنگت موو گۆڕانکاریه  هه توانم بیم له ده

وخۆ   ڕاسته  که کان بوو کگرتوه یه وه ته ند بیارکی نه کاندن و شۆقاندن چه ته  هه هنایه
نداو  می که نگی دووه ش پاش جه وبیارانه موو ئه هه.  بوو  هه وه  عراق و کورده ندیان به یوه په
   له  بوو که688بیاری ، نی من بۆچوو به، کان گرنگتر موو بیاره هه له. رگیران وه
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  نی ئاسایش داوای له نجوومه دا ئه م بیاره له . رگیرا دا وه که وه  کاتی کۆچه له 1991/04/15
  کانی دژ به الماره رجک هرش و په ب هیچ مه هست و ب موده  ده کرد که تی عراق  حکومه

   دواوه وه کانی ئران و تورکیا بکشته رزه ر مه  سه ی له سوپاکه، کی کوردستان ڕابگرێ خه
ر ئران و تورکیا و   به نایان بردبووه  پهنترسی کیمیابارا  له که، کان نده ناهه ی په وه بۆئه
  .  خۆیان مای وه ڕینه بگه، کان سنوورهر سه
ڕکخراوه  بداته  ڕگه  که   عراق کرد کان داوای له کگرتوه یه وه ته مان بیاردا نه  هه له

نی  نجوومه ئه. کان نده ناهه تی دانی په  ناو خاکی عراق بۆ یارمه بنه کان خرخوازه
مرۆڤی  کانی هکان و ماف  سیاسیه  مافه  ڕز له  عراق کرد که تی ئاسایش داواشی له حکومه

 ی 986 بیاری    بۆ نموونه–ندان بیارکی دیکه   و چه م بیاره ئه. ک بگرێ موو عراقیه هه
پنران بیاری  ر عراقدا سه سه  به  که-ر خۆراک رامبه وت به  بیاری نه  واته1995سای 

وونی و ڕ کان وا به کگرتوه یه وه ته  نه مبوو که که جاری یه. جگار گرنگ و مژوویی بوون یه
ی  وه کاروباری ناوهستکاری  دهربگرێ و  ستووری خۆی بیار وه و دهپینسیپ ڕاشکاوی دژی 

  . وتک بکا
 ناو  وه ڕانه گه کان نه نده ناهه  په  دواوه وه کانی خۆی بکشته  هزه  عراق ناچارکرا نده رچه هه

پشنیاری ، ر جه جۆن مه،  وکاته ریتانیای ئه زیرانی به ک وه ره  سه شار والدکان بۆیه
  و پشنیاره ناچاری ئه ند رۆژ گفتوگۆ به پاش چه. کان نده ناهه  کرد بۆ پهیمن کی ئه یه ناوچه

و دوو ناوچه   ئه بوو وه ئه. رفراوانیشکرا شی پدراو به شه کو گه ندکرا به سه نھا په ک ته نه
بیاری   به منییه  ئه و دووناوچه م ئه به.  دروستکرد یان بۆ کورد و بۆ شیعه منیه ئه 

کان  یمانانه ی بیارکی هاوپه گوره لکو به به، دران نجام نه ئه کان به کگرتوه یه وه ته نه
هاتوودا  ده له (ریکا مه  ئهکانی کگرتوه یه نسا و وته ره فه، ریتانیا  به وه مویانه رووی هه سه له
  . ) برێ ریکا ناوده  مه  ئه نھا به ته
ی  زگاکانی دیکه ندی خۆی سوپا و داموده زامه ڕه عس به مان سادا ڕژمی به هه له
ستی   ژرده وته  ی خاکی کوردستانی باشوور که3/2 و  وه  کوردستان کشایه ری له رکوتکه سه

نفال و  عریب و ئه ر شاوی ته به  وه وپنرابوو ردا سه سه بهی الچۆ ڕی قه  شه کورد که.  وه کورده
   له کی دیکه واتایه به.  ئاغای مای خۆی و و ڕۆژکدا بوو به ی شه  ماوه وتبوو له اباران کهکیمی
ی  و مانایه  بهستدا ده ری خۆی له روه  سه و وه شایه وه تی عراق هه وه  ده وه  ه1991هاری  به
  . ت وه کو ده  وه وه یی پناکرده وه ته کانی یاسای نونه رجه  مه که

بژاردنکی گشتی و   مژووی خۆیدا هه مجار له که بۆ یهکورد  1992/05/19  له، اترسایک دو
. تکی دروست کرد مانک و حکومه رله ش په وه دوای ئه نجامدا و دوابه ئه ئازادی به

تی  وه کانی ده رجه ستدا و مه ده ری خۆی له روه  عراق سه  هاوکات که کی دیکه واتایه به
ک   نهیی وه ته ی یاسای نونهر  پوه  به ۆخۆی کیانکی سیاسی دروستکرد کهما کورد ب تدانه

، خۆ ربه تکی سه وه یاندنی ده  پویستن بۆ ڕاگه کرا که دیده ی تدا به رجانه و مه نھا ئه ته
تکی کوردیان  وه دهرانی کورد  سه بۆچی  یه وه پرسیار ئه. ش زۆر زۆر زیاتر وه کو له به

خۆی کوردی  ربه تکی سه وه کردیش بۆ ده خۆشنه مینه  زه وتنه که ت نه نانه د یان تهیان گه ڕانه
م  می ئه م وه ده وده  هه م وتاره  له؟ت پاش ڕووخانی ڕژم تایبه  به ڕۆژگاریکی نزیکدا له

  .  وه مه  بده پرسیاره
. بوو  الواز دهو ۆژ کزڕ رۆژبه' مان کوردستان یان نه'  دروشمی 1975ی  که ه ته پاش ئاشبه له
' ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیموکراتی بۆ عراق'  دروشمی 1991هاری   تا به وه تاه ئاشبه له

  وه  ه1991هاری  به له. کوردستان' ڕزگاریخوازی'ی  وه  بزووتنهکی ره  دروشمی سه بوو به
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ست و  به  مه بۆته  'ندانه زوومه ئاره' 'کگرتووی یه' و 'دیموکرات' و 'فیدراڵ' عراقکی یدروشم
   . ئامانجی پیرۆزی حاکمانی کوردستان

 تی نیشتمانی کوردستان کیه و یه) پارتی ( پارتی دیموکراتی کوردستان یه وه پرسیار ئه
بی  ره تکی عه وه دیموکراتیکردنی ده رکی به زانن و بۆچی ئه چی ده خۆیان به) تی کیه یه(
؟ ن که نفالمان ده ڕژن و تووشی ئه خونی الوی کوردی بۆ ده و ستۆی خۆیان ر ئه  سه نه خه ده
هید و  شه هید و ژنه شه منداه زار زاران هه کانی کورد چی ب بۆ هه رکرده می سه ب وه ده

  ؟  وهخشی ژیانیان به' مان کوردستان یان نه'کانیان له ژر دروشمی   ڕۆه رگسوتاو که دایکی جه
می سیاسی جیھانی و یاسای   سیسته2001یلولی   ئه11کانی  ستیهرۆری  ته ڵ ڕووداوه گه له

ناو  واو له  ته م زوانه توان بی به  مرۆڤ ده کارخران که تۆ له جۆرکی ئه یی به وه ته نونه
یان   جگه ندک پینسیپ و یاسای نوێ و مۆدرن مک و هه وان سیسته بری ئه چن و له ده
 . ب رپشک ده ر و سه  و بیارده کاره مه ریکا خۆی هه مه  ئه دا یه  تازه مه و سیسته له. گرن ده

  
عس و  وێ ڕژمی به یه  ده ریکا ئاشکرایکرد که مه ئه یلول  ئه11کانی  ر پاش هرشه کسه یه

ریکا  مه عس ئه بۆ ڕووخانی ڕژمی به. رێ ر حوکم البه سه ین له ددام حوسه دیکتاتۆر سه
بوو   هه که کانی ناوچه نه  الیه ندک له ندی هه زامه نگی و ڕه ده هاوکاری و هاو پویستی به

. ت کورد و شیعه تایبه  به هلعراقی ا چهمعارال – ئۆپۆزیسیونی عراق  وانه تورکیا و له
یمانیش   و پهوتننامه ند ڕکه ستران و چه  و کۆنفراس به  وه ک کۆبوونه  کۆمه سته به ومه بۆئه

و پارت و  نوان ئه ها له روه ههو کانی عراقی  نه ریکاو الیه مه  نوان ئه ۆرکران لهم
  .  ئۆپۆزیسیونی عراقیان پک هنابوو  کهش ڕیکخراوانه

بوو  شقکراوی هه ک و مه ی ئازادکراو و سوپای پچه ر کورد ناوچه  عراقدا هه  له کاته و ئه
  کانی دیکه نه الیه. کرد  دهوری باشو کوردستانی3/2ی  ت ئیداره وه کو ده سایش بوو وه ده
ی وتانی دراوس بوون و هیچ شتیکیان  ته ره ر و هه ده ربه رت و بو و ده  په ت شیعه تایبه به
ربازی  ڕوووی سیاسی و سه له وکات  ئه. ن ر بکه سه ی له زه ستن یان مفاوه ری ڕابوه سه بوو له نه

کانی  ک ب و داخوازیه یه ری ژماره وانی بیاردهیت بوو و ده رلوتکه سه و دیپلۆماسیدا کورد له
   به وکاته پمواب ئۆپۆزیسیونی عراقی ئه. پن دا بسه کانی دیکه نه ر الیه سه خۆی به
 ب نھا کورد به ته. بوو دیلیان نه ی به وه ر ئه به له، بوو کانی کورد ڕازی ده ی داخوازیه زۆربه

. ریکا بکا مه ک هاوکاری ئه یه موو شوه  هه  به بوو که وه ی ئه رج ئاماده  ب مه س و دوو به
  . ددامی عسی سه ر دژی رژمی به نگه یمان و هاوسه  هاوپه ریکا بوون به مه کورد و ئه

  کانی عراقی نه کانی الیه یمانه کان و په وتننامه یی بۆ ڕیککه وه ته نتی نونه ره بوونی گه نه
ک و  یه وتننامه ند ڕکه ش چه وه  ڕووخانی ڕژم و پاشی ئهکورد و ئۆپۆزیسیونی عراقی پش

و  و له ستوور  له ده.   ییشیان مۆرکردوه میشه ستووری کاتی و هه یمانکیان مۆرکردوه ده په
مۆی  تدارانی ئه سه ڵ ئۆپۆزیسیونی عراقی و ده گه له   ش که وتننامانه یمان و ڕکه په
 زۆر  وه کانی کورد له ی ڕابردوودا مافه ند ساه م چه له  وهیدانی سیاسی عیراق مۆریانکرد مه

کانی کورد  رکرده سه ڕۆکیش ناوه  له جگه.   شایانی کورده ی که وه ستھاتوون له ده متر به زۆر که
  .  کی سیاسی و دیپلۆماسی مژووییان کردوه یان ناپاکیهکی مژووی  یه ه  ههند چهیان 
کانی  نه  نوان الیه نھا له ییش ته میشه ستووری کاتی و هه دهکان و  وتننامه موو رکه هه

تی  کیه  هی یه  بۆنموونه-ی  وه ته کی نونه نتیه ره هیچ گهب  عراقی خۆیان مۆرکراون به
داخلکردن   بۆ ته-ریتانیاش ریکا و به مه ت هی ئه نانه  یان ته کان کگرتوه یه وه ته نه، وڕوپا ئه
کش   پاشهستوور ڕۆکی ده  ناوه  یان لهکان یمانه  په کان له نه الیه ک لهک  یه تک که حاله له
کانی ڕابردووی عراق  ته تداران و حکومه سه ڵ ده گه ندجار له زانین کورد چه ده. بکا
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نجامی  رئه یی و سه وه ته نتی نونه ره ب گه  به نیان مۆرکردووه یمانی دووالیه په
. ماورانی کورد و رانی نی عراقی و نیگه کشی الیه  پاشه  لهبریتیبوونمووشیان  رهه هه
  .  تره شاردراوه کان ڕوونترو نه یمانه و په وتننامه موو ڕیکه هه  له1970ئازاری  11یمانی  په

رانی  ؟ بۆچی سه مجاره  ئهرانی کورد چیب ڕی سه خۆشباوه و  متمانهی  رچاوه هۆ و سهتۆبی 
ن؟  ی ئستا نایکه وانه  بۆچی ئه یانکردوه گزه کانیان پاشه یمانه  په لهڕابردوودا  ب له ره عه
بی عراقی  ره تدارانی داهاتووی عه سه زانن ده چۆن دهکانی کورد  رکرده سهش گرنگتر  وه له
  گرن؟ ستوور ده  ده ن و ڕز له که  ده یمانانه م په وی ئه یه په
   که1546کاتی تاوتووکردنی بیاری   له  بۆیه یه ههکش  ترسی پاشه زانن مه رانی کورد ده سه
رگیرا  کان وه کگرتوه یه وه ته نی ئاسایشی نه نجوومه ن ئه الیه  له2004یرانی   حوزه له
نی ئاسایش  نجوومه  ئه نارده، هوشیار زباریان، ی عراق وه ره زیری ده کانی کورد وه رکرده سه

  و بیاره ستووری کاتی عیراقیش له ی فیدڕالی و دهم  سیسته ی کارکی وابکا که وه بۆ ئه
ستووری کاتی عراق و   ده ت بدرته رعیه  شه یه م شوه ی به وه ناوببردرێ بۆئه

ڕۆکی   ناوه ندک له تی عراق و هه می فیدرالیه نتی سیسته ره کان گه یکگرتوه وه ته نه
ی  وه زراندنه  به دامه یه سته  وابه یشنی ئاسا نجوومه ی ئه م بیاره ئه.  بکا  که ستووره ده

ر گرنگی و قوڕسایی  ده به ڕاده کان له  بۆ کورد و بۆ عراقیه ر بۆیه روه کو وتکی سه عراق وه
  .  یه هه
سعود بارزانی  بانی و کاک مه الل تاه ڕزان مام جه بوونی هوشیار زباری به  ئاماده  له جگه
، جۆرج دبلیو بوش، ریکا مه رۆکی ئه ی سه شیان ئاراسته ی هاوبهک یه یراندا نامه  ی حوزه1  له
ر بیاری  گه ن ئه روون و ئاشکرا ده  زۆر به ڕیزه  به رکرده و دووسه دا ئه که  نامه له. کرد
  وه کشتهک  باسکران کورد خۆی ده روه سه له ب که ی تدا نه م شتانه نی ئاسایش ئه نجوومه ئه

ی  گاکه  باره تو سیستانی له ئایه. ی عراق وه دروستکردنه  شداری بکا له هب   نییه و ئاماده
ربی بۆ  زایی خۆی ده کان کرد و ناڕه کگرتوه یه وه ته ریکا و نه مه  ئه ی له شه ڕه خۆی هه

بانی و  بارزانی و تاه. دا که  بیاره ستووری کاتی له می فیدڕای و ده ناوهنانی سیسته
 ی 8   له آه. کردن  زۆر الیه لهفوگوڕیان  و گه شه ڕه  هه زۆر شوه ش به  دیکهکانی رکرده سه

ندکرد هیچ  سه نگ بیاری ناوبراویان په تکایی ده نی ئاسایش به نجوومه یران ئه حوزه
  . ی سیستانی وه نھا بۆ ئه کو ته به، کرد کانی کورد نه شه ڕه کان و هه حسابکیان بۆ داخوازیه

ویش   ئه وجاره ر ئه ی دواییدا هه نووسسازه  ناسک و چاره ند ساه م چه رد لهرانی کو سه
وخۆ داوای  کی ناڕاسته یه شیوه ب پالن به جدا و به نگ و نابه ختکی زۆر دره وه له
 زیان و دۆڕان و ئابووچوونی کورد  شی به که نجامه رئه تیان کرد سه وه کی نوده نتیه ره گه
ڕزان بارزانی و  ی به وانه ت ئه تایبه به،  فوگوڕه و گه شه ڕه موو هه وهه ڕای ئه ره سه. واو بوو ته

ن   پی ده ش که وه ی کوردستان و ئه که زلھزه ردوو پارته بی سیاسی هه کته مه، بانی تاه
ندکردنی بیاری ناوبراو  سه ش ڕۆژ دوای په ی پنج تا شه  ماوه مانی کوردستان له رله په
  کو به ندیان کرد به سه  پهیان بیاره  ئهر ک هه نی ئاسایش نه نجوومه ن ئه یهال له
  . میاندا ه قه بیارکی بۆ کورد زۆر باش و به سوودیش له به

یدانی سیاسی  تدارانی مه سه موو ئۆرگان و ده ن هه الیه یی ئاوا له  پله180کی  یه وه بادانه
ک بوو  یه نووسساز دیارده سکدا بۆ بیارکی ئاوا چاره کاتکی وا نا کوردستانی باشوور له

 مژوی هیچ  دا له  کورته یه م ماوه  له وره ی ئاوا گه وه بادانه. رسوڕمان  سه دونیای هنایه
 هیچ  وه وڕۆژه  له  وای کرد که یه وه م بادانه ئه. م ڕووبدا ڕیش ناکه  باوه داوه تک ڕووی نه میلله
یان  وسته م هه به. کا کا و حسابیان بۆ نه تدارانی کورد نه سه  ده  به س متمانه که
ن پینسیپ  ی خۆیان نین و خاوه ن قسه  دسۆزنین و خاوه تدارانی کورد نیشانیاندا که سه ده
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ر رۆژ بریارک  ن هه ی خۆیان ئاماده ندی ڕۆژانه وه رژه پی به کو به ک نین به و ستراتیجییه
ند  م چه رانی کورد له سه. ن ندی بکه سه میان په رده  به یارک بخرتهرب ربگرن یان هه وه

ڵ  موویان پووچه م هه به،  فوگوڕیان کردوه  و گه شه ڕه  هه ند جاری دیکه ی دواییدا چه ساه
  .  وه ته بوونه
  نن نه یه تکی کوردی ڕابگه وه  ده یانتوانی نه یانویست یان نه وران یان نه رانی کورد نه سه
کانی  نه ڵ الیه گه کانیان له وتنه ستوور و رکه ستبنن بۆ ده ده یی وه وه ته نتی نونه ره گه

 واشنتۆن مۆرکرا   له1998یلولی   ئه   له ی که یه وتننامه و ڕکه ی ئه چوارچوه له. عراقی
 و داوای  اسبکردایهکان ب ریکایه مه ی ڕیفراندۆمیان الی ئه کانی کورد بیرۆکه رکرده  سه بایه ده

نجامدانی  ئه  بۆ به کان بکردایه کگرتوه یه وه ته ریکا و نه مه  ئه ک و پشتگیریان له کۆمه
 دانیشتوانی کوردستان  ی که وه  کوردستانی باشوور بۆ ئه ری گشتی له رتاسه کی سه ڕاپرسیه

وێ  یه  یان ده وه نتهم تی عراقدا ده وه ی ده چوارچوه وێ له یه ر ده گه خۆی بیاربدا ئه
کی  رج یان داخوازیه  مه ریکا به مه من پمواب ئه. خۆی کوردی دروست بکا ربه وتکی سه
کان  تنیکیه  ئه نووس بۆ گروپه مافی بیاری چاره. 1:  ند هۆیه م چه ر ئه  به بوو له ئاوا رازی ده

. یاند  ڕایگه1918 سای   له  که ه" ویدرۆ ویلسن"ریکا  مه ک کۆماری ئهۆر  سه پشنیا ر و بیری
.  وه  جیھاندا بوبکاته  ئازادی و دیموکراتی له کا که  ده وه ی ئه شه  بانگه ریکا وتکه مه ئه. 2
 1988  ریکا له مه ئه. 4. بات و تکۆشانکی دیموکراتیه راندوم خه فه ڕاپرسی یان ڕه. 3
م  رانی کورد ئه ر سه گه ئه.  یه تی کورد هه یمانیه  پشتگیری و هاوپه پویستی به  دواوه به
 ڕاپرسی گشتیان 2001یلولی   ئه11کانی   پاش ڕووداوه بایه ستخۆدا ده ده یان له ته رفه ده
  . پاندبا ریکا بسه مه کانی عراق و ئه نه ر الیه سه به
ستوور و   ر ده سه ند بیار له رچه هه. قی ڤیتۆ بوو  هه وه میان مابووه رده به  له دیلک که به
نتی  ره  گه  پرسیار و کاروباری ناوخۆی عراق دوور له ش بوونه کانی دیکه وتنه موو ڕیکه هه

ی  ڕگه له. ستبن ده ب مافی ڤیتۆ بۆ کورد به ر هیچ نه گه یتوانی ئه یی کورد ده وه ته نونه
 زیانیان بۆ   ڕابگرێ که نهو گرنگا وره  گه و بیاره یتوانی ئه  داهاتوودا کورد ده مافی ڤیتۆ له

" مانی عراقکی رله  په له. گیران رده ستوور وه ستی گۆڕانی ده به مه بوو یان به کورد ده
ک ب و هاوئامانجیش بن  نگیشیان یه ر ده گه رانی کورد ئه ی نونه غدا سبه به له" دیموکراتدا

 زیانی بۆ کورد و   ڕابگرن که رانهو بیا ب مافی ڤیتۆ ناتوانن ئه بن و به ده)  هاقلی ( مه که
کردنی ماف و  نتی پشلنه ره ستووری عراق گه ده  کورد له بایه هاوکات ده.  یه کوردستان هه

درێ  نه  ڕگه کی دیکه واتایه به.  بکردایهکانی   ناموسمانه کان و گروپه وه ته نه مه زادی کهئا
تکایی  ی یان به زۆرینه ر به گه ربگرێ ئه وه بیارک  موو جۆره غدا هه مانی به رله  په که
  . کان زیدیه چۆکردنی تورکمان یان یه  بیاری قه بۆ نموونه، نگیش ب ده
   

ی  وه ستنه ی عیراق و به وه تدارانی کورد دروستکردنه سه  ده بوو که وه  ئه دیلکی دیکه به
ر  سه یانتوانی به  ده بۆنموونه. ن رجداربکه  مه بییه ره  عه م وته کوردستانی باشوور به

پاش   – ساڵ   پنج تا ده  بۆ نموونه–کی دیاریکراو  یه  ماوه پنن که سه کانی عراقدا به نه الیه
 کوردستانی باشوور  کی گشتی له ی عراقکی دیموکرات و فیدڕاڵ ڕاپرسیه وه دروستبوونه
ی دیموکرات و  به جره ند ساکی ته پاش چه ی کوردستانی بزانن دانیشتوان وه بکرێ بۆ ئه

و  کو ئه روه هه،  وه ڵ عیراق یان جیابوونه گه وێ له یان ده وه  مانه  ندانه زوومه هاوژیانی ئاره
زی و  رکه تی مه سه نوان ده  سودان مۆرکرا له  له  پش ساک ی که یه وتننامه رککه
تکی سووری  کورد ئستا هیچ خه. نسیحی  مه رانی دانیشتوانی باشووری سودان که نونه

  .   بۆ دواوه وه ڕانه  و بۆ گه وه هشتۆته نه
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م  ن به که ب ده ره تدارانی عه سه  ده  به کانی کورد متمانه رکرده  سه کی بین که ئایا ده
   کتری؟ یه ک به نه

بانی  نی و تاه بارزا1998یلولی   ئه  لهریکا توانی مه کی زۆر ئه یه قه وڵ و ته پاش هه
ی کورد مای  وه  و بۆ ئه وه کیان پمۆربکا بۆ ئاشتبوونه یه وتننامه و ڕیکه  واشنتۆن ڕابکشته
عس  ریکا و ئۆپۆزیسیونی عراقی دژی ڕژمی به مه شانی ئه ک و شانبه  یه وه خۆی بکاته

 دوو  وویی بوو که و مژ وره جگار گه وتکی یه ستکه وتنک و ده  پشکه مه ئه. ن بات بکه خه
   تاکه–ریکا  مه ک کۆماری ئه ره رشتی سه رپه سه  کۆشکی سپی به ی کورد بچن له رکرده سه

کی  تیه حه زایی و ناڕه ش دوژمنانی کورد ناڕه ربۆیه هه. ن یمان مۆربکه  په-زلھزی جیھان
  . ریکا دا مه زۆریان پشانی ئه

 نوان   له  کراوه وه  کۆبوونه100  وڕۆ زیاتر له و ئه تاک وه  ه1998یلولی   ئه زانین له کو ده وه
کتری و مای ورانی   یه یشتنه گه رنه ک هه وان نه چی ئه تی که کیه رانی پارتی و یه نونه

کی و  ره و ملمالن و دووبه ڕۆژ کشه  ڕۆژبه وه وانه پچه بهکو  به، ک  یه وه کرده کوردیان نه
ددام  عس ڕووخا و وا سه ڕژمی به. ب ارتر و ترسناکتردهکانیان قووتر و دژو ناکۆکیه

و   ئهچی  که وه زرایه مه داتی عراق کیه ت و کۆششی پارتی و یه  هیمه کرێ و به دادگایی ده
  . وه ونه که کتری دوور ده یه بن و له کتری نامۆ ده یه ڕۆژ زیاتر به رۆژبه   کوردستانییه دوو پارته
ی  نیشانه، نووسسازدا چارهکاتکی ئاوا ناسک و  له، نجام ی ب ئه وه وت ساڵ کۆبوونه ئایا حه

وترێ   پی ده ی که وه دی چۆن ئه ڕی و نیازپیسی و ناپاکی نیه؟ ئه  و بباوه بوونی متمانه نه
نگاند  سه یی عراقی هه میشه ستووری هه شنووسی ده  دووکاژمر ڕه مانی کوردستان به رله په

ڕ و  تی باوه کیه ر پارتی و یه گه ندیشی کرد؟ ئه سه نگ په  تکایی ده و تاوتۆی کرد و به
کانی ئستا و داهاتووی  رکرده  سه یان به ب چۆن باوڕ و متمانه کتری نه یه یان به متمانه

یدانی سیاسی  کانی مه ره کته ڵ ئه گه تی له کیه ب؟ پارتی و یه بی عراق ده ره عه
ر  سه وتن له ڕیکه. وتن ستووری عراق ڕیککه ر ده سه انگک لهند م  چه کاندا به عراقیه

   له چونکه،  بم دروستکردنی عراقکی نوێ باشتر وایه، ی عراق هو  بنیاتنانه ستوور واته ده
  . ما نهگوت عراق  جاران پیان ده ی که وه  ئه2003 ی نیسانی 9

  ڕوونی و ئاشکرایی و به  بهندجارک  ئاستی جیاوازدا چه کانی کورد له رکرده سه
ی عراق  وه زراندنه نتی دامه ره ری کورد گه کو نونه وان وه  ئه  که  گوتویانه وه رزییه ربه سه
کاو   دروست ده بی شیعه ره  و عه بی سوننه ره  نوان عه وازن له  کورد ته گوتویانه، ن که ده
ڕز  به.  وه ردیش عراق دروست نابتهی کو قه وڵ و ته ب هه  و به وازنه و ته ب ئه به
ڕۆکی : ی مسادا ده  ئابی ئه1  رمی کوردستان له رۆکی هه سعود بارزانی سه مه
کو  وه. دا  و سوننه نی شیعه ردووالیه کانی هه ی بۆچوونه وه  نزیککردنه کیمان بینی له ره سه

  یه م شوه ن به قیقه کان ده ه ئینگلیز وه ه 1920تای  ره سه ی له دکتۆر بورهان یاسین ده
داهاتوودا   له ئایا ڕاسته.  وه  هنایه  عراقه  کوردستانی باشوور به یان بۆ لکاندنی پاکانه

 ماورانی و  ساڵ84پاش کانی خۆمان  رکرده  سه کان بگرین کات که  ئینگلیزه  له خنه ڕه
مان هۆ  ر هه به کان و له ئینگلیزهی  مان شوه هه نفال به چۆ و کیمیاباران و ئه ڕی قه شه

  ؟  وه  لکانده وه  عراقه  به کوردستانیان جارکی دیکه
بن  وتووده رکه ند مانگکدا سه ی چه  ماوه تی له کیه  پارتی و یه  کات که یه وه  ئه که پرسیاره

تی  ستوورداڕشتن و چۆنیه ر ده سه کاندا له وه ته نه مه ب و که ره نی عه ڵ الیه  گه له
ی   نیشانه وه ؟ ئه که ی دوو ئیداره وه کبوونه  یه وتوونابن له رکه ی عراق بۆچی سه وه بنیاتنانه

کانی کورد  رکرده  سه کان که  ڕوونه گه  به  له ککه  یه وه ؟ ئایا ناتوانین بین ئه چییه
  که  کوردیه ی دوو ئیداره وه کبوونه  یه ک له  وه ال گرنگتر و پیرۆزتره ی عراقیان له وه بنیاتنانه
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  نادا که وه  نیشانی ئه وه خۆیی کوردی؟ ئایا ئه ربه تکی سه وه  خۆشکردن بۆ ده مینه و زه
 قووتر و، تی زۆر جددی ترو کیه ی نوان پارتی و یه کی و ملمالن و کشه ره ناکۆکی و دووبه

یدانی سیاسی  ی مه انی دیکهک نه وان و الیه کک له ریه  هی نوان هه ک له وهرن ترسناکت
  عراقی؟

رکوکی دی  که، نووسی کورد مافی چاره، ستوور و کۆماری عراقی فیدڕای عیلمانی ده
  کوردستان

  خت و به وه ستوور به ی ده وه ی نووسینه  یژنه رانی کوردیش له کانمان و نونه رکرده سه
   له کانی کوردیان کردوه وته کهست ستوور و ده ڕۆکی ده باشی باسی ناوه خت زۆر به ناوه
ڕز  ڵ به گه کی له یه وه  کۆبوونه رمی کوردستان له رۆکی هه  سه بۆنموونه. ستووری عراقدا ده
واری  هه  هاوینه تی له کیه بی سیاسی پارتی و یه کته بانی و مه ک کۆماری عراق تاه ره سه

ستووری وا  ئستا دهتا : "  ستوور ده هشنوسی د ر ڕه سه مساڵ له یلولی ئه  ی ئه4  دوکان له
 باش بۆ ک؛ بۆ کورد یان  یه وه پرسیار ئه. " نووسراوه باش و ڕیکوپک له مژووی عراقدا نه

ڕز  ین به ستوور بکه یری ده و سه کو ئیسالمکی توندڕه ب یان وه ره کو عه ر وه گه ب؟ ئه ره بۆ عه
 بۆ مرۆڤی عیلمانی کورد و  کودایه ستوور له باشی دهم ئایا  به، رموێ فه بارزانی راست ده

  کوردستان؟
ی ئستا  وه  ئه  که  نییه وه بووب مانای ئه  عراق نه ستووری وا باش له ر تاکو ئستا ده گه ئه
کو سیاستناس و  من وه. ین ندی بکه سه  په وه منوونیه  مه ب به  و ده  باشه ستدایه رده به له

 کوردستانی  ی دیموکراتیم له تکردنی پرۆسه ریکی دراسه  خه وه  ه  1992ناس له کۆمه
بۆ .   کوردستان نووسیوه ی دیموکراتی له ر پرۆسه سه تاکو ئستا چوار ڕاپۆرتم له. باشووردا

ی  ست و نوخبه سی باده  که120   زیاتر لهڵ گه وتنم له کانم چاوپکه نجامدانی پرۆژه ئه به
   نه  وای کرد که  بۆچوونی من ی که به و هۆیانه کک له  یه.  وهکورد و کوردستان کرد

یانتوانی یان   نه   گشتی ی کوردستانی به نبیران و نوخبه  رۆشه کانمان نه رکرده سه
  وه  ه1991   له ی که وه  به ستبنن ڕازیبوون بووه ده وت بۆ کورد به ستکه یانویست زیاتر ده نه
  شی کورد و کوردستان له راوردکردنی ره  بۆ به وه ڕیته گه ش ده که وونهڕازیب.  وتوه ستمان که ده
م  هۆکاری ئه.  کوردستان حاکم بوو عس له  ڕژمی به ی که و کاته ڵ ئه گه  له1991هاری  به
 ئستا  ی که وه ب ئه  بۆ ده یه وه م پرسیار ئه م به وێ باسیان بکه  زۆرن نامه راوردکردنه به
منوونی قبووی   مه بهین و  رد بکه راوه عس به مانی به ڵ زه گه  له وتوه ستمان که  و ده یه هه
   کوردستانی باشوور به کرا که  دروست نه رجه و مه ون دروستکرا به ؟ خۆ کات کهین بکه

م  ب به بۆ ده تدارب؟ سه  ده تایه تاهه عسیش هه  لکنراو ب و ڕژمی به وه عراقه
؟  بووه ستووری واباش نه  عراق ده  تاکو ئستا له ی که وه رئه به منوون بین له  مه ستووره ده
  .  ستووریان کردوه  باسی ده مان شوه هه ش به دیکهانی تدار سه بانی زۆر ده ڕیز تاه هب
  ستوور له ی ده وه ی نووسینه رۆکی لژنه جگری سه، عسووم ڕیز دکتۆر فوئاد مه به

م  ی عراقدا له چوارچوه له: "   ده2005/09/08  ڵ کوردستانی نوێ له گه وتنکی له چاوپکه
  وه که ند ڕوویه چه ستی کوردو کوردستانی له  ج ده چونکه، ناکرێ  باشتر ئاماده ستووره ده

  ی کوردیش له رانی دیکه ش و نونه تدارانی دیکه سه  و ده رکرده  سه زۆر له" .  تدا دیاره
ی % 98  لن له  و ده ستووریان کردوه  چاکی باسی ده ستوور زۆر به وسینی دهی نو لژنه

ت دوو  تایبه به، کانی کوردستان  سیاسیه پارته. دی کانی کوردی تدا هاتۆته داخوازیه
 بۆ  رخانکردوه ریان ته ده به ڕاده کی له رمایه کات و سه، یاندن زگاکانی ڕاگه  و ده که زلھزه

ت  نانه ته. ن ستوور بده شنووسی ده نگ بۆ ڕه  ده ی که وه کی کوردستان بۆ ئه ئیقناع کردنی خه
بۆ ئایا .  ت و ناپاکیه دان مانای خیانه نگنه تی ده کان گوتویه رۆکی زلھزه  سه کک له یه
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یه  وره کی زۆر گه یه  قسه مه ؟ ئه کوشتدراوه ی کورد به  ڕۆه  ئازادی و دیموکراتیه مجۆره ئه
ستۆی خۆی   ئه دیموکراتکردنی وتکی گرتبته رکی به  دیموکرات بزان و ئه خۆی به ی وه ئه

  . ی وابکا ناب قسه
   لیان کردین به که، یی عراق میشه ستووری پشنیارکراوی هه  ده یه وه پرسیای گرنگ ئه

نبیری   رۆشهک دسۆز و  یان زیان بۆ کورد و کوردستان؟ کۆمه سوودی زیاتره، ی قورئان ڕه په
دا  من لره.  وه ته یان داوه م پرسیاره می ئه لی وه سه  تروته ی وتار و کۆردا به ڕگه کورد له

  . کشم ند خاک ڕاده نھا چه  بۆ ته نجه رپی په سه نھا زۆر به ته
ین  ه بک ندیه زوومه  ئاره " فیدڕالیه عراقیه " و کۆماره موو شتکدا باسی ناوی ئه پش هه باله
   به که شنووسه سلیمکردنی ڕه کان و ته نه ند ڕۆژک پش ڕازیبوونی الیه  تاکو چه که
ستی سیاسی  به  و باترین ئامانج و مه  پیرۆزترین دیارده مانی عراق لمان کرابوو به رله په

ی   تگه نه" کۆماری عراق" وه  کو خۆی مایه روه چی ناوی عراق هه که. حاکمانی کوردستان
 20  ش له" کوردستانی نوێ"ی  ت ڕۆژنامه نانه ته.  پشت خرایه" کگرتووی یه " و نه" فیدڕالی"

کو  به، "عراقی فیدڕای"رۆک کۆماری  بانی سه ڕز تاه  نانوس به دواوه  به وه مانگی ئابه
انی زگاک کان و داموده  زلھزه پارته خۆ هیچ له. "کۆماری عیراق"رۆک  نووس سه نھا ده ته

  . نوسی  نه زنه  مه  و دۆڕاندنه سه ره و هه ر ئه سه کیشیان له یه یاندنیشیان ڕسته ڕاگه
وانن   ئه کرد که  ده وه شنووس زۆر شانازیان به ندکردنی ڕه سه کانی کورد پش په رکرده سه
کو   وتکی ئیسالمی وه  شیعه ن که ناده  ڕگه واته، ن که نتی عراقکی عیلمانی ده ره گه

  تی ئیسالمی کرده ریعه  شه  شیعه وت که رکه چی ال کۆتایدا ده که. زرن ئران دامه
کانی کوردیش  رکرده  عراقدا و سه له" تی یاسادانان ڕه کی و بنه ره ی سه رچاوه سه"
م   کورد دژی ئه ب زیاتر له ره ی عه ک من بزانم سوننه وه. ردا سه ندی خۆیان له زامه ره

تی  ریعه  شه م که  بکه وه  باسی ئه  که  نییه وه ی ئه ئستا جگه.  بوون شیعهی  داخوازیه
  یم که  ده وه نھا ئه ته. ڵ دیموکراتیا ناگونج گه  له وه ند ڕووه  چه ئیسالمی چۆن و بۆچی و له

تاییترین  ره خۆ گرنگترین و سه ربه کی ئازاد و سه یه شوه رگرتن به یاسادانان و بیاروه
ئازاد و % 100 وتدا باترین ئۆرگان ب و  ب له مان ده رله په.  مانه رله کی پهر ئه
  . رگرتن  یاسادانان و بیاروه رپشک ب له ر و سه روه خۆ و سه ربه سه

   ئران زۆر له نده رچه مبدا هه ه قه وتکی دیموکرات له مرۆڤ ناتوان ئران به  بۆنموونه
کی زانا و  یه کۆمیته، ک یه لژنهوێ  ی له وه رئه به  لهکرێ دیده تدا بهکانی دیموکراتی  رجه مه

ندامی  بژردراون و ئه نه  هه وه که ن خه الیه  له که، )  هعی فق رجه مه ( یه  ههتوکان ئایه
ی  وه ره سه ت و نفووزیان له سه  و ده  و پایه ش پله وه ڕای ئه ره م سه مانیش نین به رله په
ک دابن و  مانی ئران ناتوان هیچ یاسایه رله  په یه و لژنه ندی ئه زامه ب ره به.  مانه رله په

س ناتوانی خۆی بپاوێ   هیچ که ویه و لژنه ندی ئه زامه ب ڕه به. ربگرێ هیچ بیارک وه
و   ئه واته . وت ی گرنگ له مان و زۆر شتی دیکه رله تی په ندامه تی ئران و ئه رۆکایه بۆ سه
ڵ پرینسیپی  گه ش له مه  ئه ن دوابیاره  و خاوه ستتره مان باده رله  په  له یه لژنه

  .  وه ک ناگرته دیموکراتیدا یه
.  پاندوه دا سه ر کورد و سوننه سه ی ئرانی به و مۆدله ستووری عراقدا ئه  ده ش له شیعه
کانی عراق ناکات  له گهتی  ایهر اران زیاتر نونهی ت وه غدا له مانی به رله ی په ی دووسبه سبه

  زاه ی وه حوکمی ئه ب به ع ده رجه ر مه بیارده.  عراقدا ستترین ئۆرگان ناب له و باده
  کی دیکه واتایه به. غدا مانی به رله  په بن له ده مووکات زۆربه ش هه  و شیعه ر شیعه سه به

   له جگه  مه ئه. غدا  به ک له درن نه ن ده جه ال و نه ربه که  کان له وره  گه  سیاسیه بیاره
  ندی به یوه  په ش که کانی مرۆڤ و زۆر شتی دیکه کانی ژن و مافه پشلکردنی ماف و ئازادیه
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  وه کانه وه ته نه مه ژن و ژنخوازی و کاروباری خزانی و ماف و ئازادی ناموسمانان و که
   پش کات ویستویانه ی موسمان گرفتیان هاتۆته ر وتی دیکه ئران زۆ  له جگه.  یه هه
  . ن و بکه ه  پهیندێ پینسیپی دیموکرات هه
ین شون و  ی دۆی ڕافیده  ڕۆه ین ئمه: "  ستووردا نووسراوه تای ده ره  سه  له وه ه ل جگه

نگاکانی  ان و پشهک وا پاکه ی پشه و ئارامگه  و نزرگه ران و وستگه مبه نیشتمانی پغه
م یاسا  که کاماندا یه وی یه ر زه سه له، ندی ی خابه رانی نووسین و دانه شارستانی و دانه

ری  روه ی دادپه ده شماندا کۆنترین و باترین سه م نیشتمانه له،  وه ن مرۆڤه الیه دانرا له
 نیشتمانی  سفانه م وه شی ئه کام به" . . . کان تی وته  بۆ سیاسه وه داڕژرا و نووسرایه

شت و  رده ر و زه نگه ی ئاسه  کاوه سفانه م وه ؟ آام له وه گرته دهکان  کان و میدیه گۆتیه
  !؟ ندانه زوومه کگرتووی ئاره  نیشتمانکی یه یه مه ؟ ئا ئه وه گرته کی تاوس ده له مه
ن  خاوه،  خۆیه ربه تکی سه وه کۆماری عراق ده: "  م هاتووه که ی یه م مادده که ی یه روازه ده له
ی  ووشه" . مانی دیموکراتی ئیتحادیه رله می حوکم تیایدا کۆماری په سیسته،  رییه روه سه

تکی  وه کو ده بوو به نھا فیدڕای هه ک ته  نه وه  ه1991  کورد له.  فیدڕای تدا نییه
یاندبووین  تی قورئان و وایان تگه ه ئای تیان لمان کرده کانمان فیدڕایه رکرده سه. خۆ ربه سه

م  به. مکی فیدڕای بۆ عراق سیسته یان ڕازیکردبوو به کانی دیکه نه موو الیه وان هه که ئه
  ش که ش یان ئیتحادیه وه" کگرتوو یه"و  ست له به  مه تاح ده کو دکتۆر ڕبوار فه کوا؟ وه

 – یان دوو نیشتمان -ب ره  کورد و عه–ل  دوو گه   عراق له  که  نییه وه کرێ ئه  ده باسی لوه
.  کردنی عیراقه نه  پارچه ست له به کو مه  به  پکھاتووه-بی عراق و کوردستان ره خاکی عه

  .  وه ک ناگرنه  یه ندانه زوومه ڵ فیدڕای ئاره گه ش له مه ئه
کو  نگ و وه ک ده یه  به وه  ه2001  له کانی کورد زوو بۆ نموونه رکرده  سه  که یه وه شی ئه که هۆیه
ر  سه بوون و سووریش نین له کرد و سوور نه باتیان نه یدانی سیاسی خه ری مه کته ک ئه یه

) عرقی (تنیکی لتوور و گرووپی ئه ساسی زمان و که ر ئه سه  له مکی فیدڕای که سیسته
ک له ریه  هه وکاته  ئه چونکه. دروستبستا که. دۆڕاند دهی خۆی  که وان میرنشینه کر  سه  له ئ

وێ دهۆک و  که ستنه رکوک و موسیشیان ده  ر که گه  ئه ی پارزگاکان دروست بووه بناغه
رکوک   که ستیان له  ده مکه کانمان ده رکرده سه.  رکردوه یمانیان مسۆگه ولر و سوله هه

ستووری کاتی  ی ده گوره  به هکانی عراقیان ناچارکرد ک نه ش زوو الیه ربۆیه هه.  وه ته شۆریوه
نگیان   سی س پارزگا ده ی دوو له ر زۆرینه گه کرێ ئه ندنه سه یی په میشه ستووری هه ده

  . ستوور دا دژی ده
مدرا  ه قه ر له ده به ڕاده وتنکی له رکه سه وتک و  ستکه  ده ستووری کاتی به  ده  له یه بگهم  ئه

 و  م خۆ س پارزگای شیعه به. ن بۆ کورد ده م ده ه قه یتۆی له مافی ڤ س به بۆ کورد زۆر که
  زانین که ده. کاری بنن ندی کورد به وه رژه ربگرن و دژی به توانن سوودی لوه ش ده سوننه

م  وێ سوود له یانه  ده ین که ئاشکرا ده  به وه ی ئابه مانگ کان له عسیه  به کان و کۆنه ددامیه سه
   دانیشتوانی شاره  وا له ی که وه ن بۆ ئه ده وکی جددی ده  هه ربگرن و ستوور وه ی ده یه مادده
 هی  نده وه رئه  هه  کوردیه و ڤیتۆیه  ئه واته. ن نگ بده ستوور ده  دژی ده ن که کان بکه سوننیه
  .  کانه ددامیه  هی سه  که کوردانه

ی  وه ر ئه به تی له ریه ره ر زه  خۆ کوردستان ههی دانیشتوانیش بکرێ  حیسابی ژمارهر گه ئه
غدا و   به  له  جگه  پارزگاکانی عراق زیاتره پارزگاکانی کوردستان دانیشتوانیان زۆر له

ن  ریه زه  نه واته. ژی هغدا کوردکی زۆریشی تدا د  موس و به  که نده رچه هه .  و موس سره به
   لهتوانن ڕێ ده په ک ملیۆن تنه  یه  له  دانیشتوانیان بۆ نموونه بی که ره س پارزگای عه
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   که وه نه وغی بکه ن و له نگ بده  ده ستووره و ده  دژی ئهی داهاتوو فته ی هه که  گشتیه ڕاپرسیه
  .   بۆ کورد باشه پنج ملیۆن کورد پیوایه

یاندبووین  کانی کورد وایان تگه رکرده  سه بوو که نووسی کورد پرسیارکی دیکه مافی چاره
نووس  ی مافی چاره ک وشه یه هیچ شوه م به به. ن رناکه سه رگیز سازشی له وان هه  ئه که

   ئاب له22  یی له دین کاکه که له ڕز فه ش به وه ڕای ئه ره سه. ستووردا  ده  له هنراوه ناوی نه
 و  ستووردا هاتوه  ده کو پینسیپک له ی خۆنووسین وه مافی چاره: " بات ده ی خه نامهڕۆژ

  کانی دیکه نه ر الیه گه  ئه دراوه وه   به ستووردا ئاماژه ده له،  ی جودایه که شوازی داڕشتنه
ۆکی ر  سه کات که. "ن ده  چ بیارک ده که، وا کورد ئازادن ئه، گرت ستووریان نه ڕزی ده

  که ستووره شنوسی ده ر ره سه  بیار له ی که وه پاش ئه،  وه ڕایه غدا گه  به رمی کوردستان له هه
  یاند که ک گه خه  ڕاکشا و وای له قه  ده مه ی بۆ ئه نجه ویش په ولر ئه  هه  ئاب له29  له، درا
  .  بۆ کورد نووسی تدایه ستوور مافی چاره ده

   نووسراوهستوور  ده  له وه وانه پچه به. کیان نییه یه  هیچ بناغه ڕزه و دوو به کانی ئه قسه
 ڕاپرسی  ک له  نه واته، "گرت ستوور نه  ده ڕزیان له" ک کورد نه" کانی دیکه نه الیه"ر  گه ئه

 چۆن و آ  یه وه پرسیار ئه. گرت ستوور نه  ده ڕۆژان ڕزیان له رڕۆژێ له کو هه  به که گشتیه
   به  ڕگه  که یه تیشی هه سه  و ده یه و ئاماده کا   ده گتنه ستوورنه  ده و ڕز له ی ئه پناسه
   ڕوو که نه خه ڕزه وای ده  دوو به و ئه. ربگرن  بۆخۆیان بیارک وه کان بدا که کورده

ک پاش  نه،  نووسراوه" شوازکی جودا به"نووس   مافی چاره عبیر له وت ته ڕکه به
نووس  ن و مافی چاره که ر ڕاست ده گه ئه. نازوالت ن و سازش و ته کی درژخایه یهملمالن

ڕوونی و ئاشکرایی ناینووسن   بۆچی به وه ینووسنه ده" شوازکی جودا به" بۆچی  ستیانه به مه
  ن؟ و ویژدانی خۆیانی پ ئارام ناکه

 خۆی  دین که ڕز حاکم دارا نوره  بهرموون یان فه  ڕاست ده ڕزانه و به  ئایا ئه یه وه پرسیار ئه
  ڕاستی مانگی ئاب له  ناوه حاکم دارا له. ستووربوو ی نووسینی ده ندامی لژنه ئه

یمانتی شیعه  رپرسانی لیستی هاوپه به: " ی هاوتی ده ڵ رۆژنامه گه وتنکی له چاوپکه
لی کوردستان  وسیندا بۆ گهی خۆنو  مافی چاره ستووردا دان به  ده نین له تا ئستا ئاماده

رس   بۆ هه کشی که ند خایکی زۆر گرنگ ڕاده  بۆ چه نجه ب و په وامده رده پاشان به" . بنن
ک خای گرنگی  ی کۆمه حاکم دارا ده. خای سوورن،   و شیعه  کورد و سوننه واته، ال

و  نین ئه  ئاماده  و شیعه  سوننه  چونکه وه ته بوونه  کوردستان و عراق ساغ نه ت به تایبه
 بۆ  نووسه  مافی بیاری چاره  به  داننانه وه مووشیانیشه پش هه ی له ده. ن  قبووڵ بکه خانه
مافی "ی   تگه  که کردوه یان نه وه ک قبووی ئه یه هیچ شوه  به  و شیعه  سوننه واته. کورد
ی کوردیان  زار ڕۆه زاران هه  هه ان کهکانیشم رکرده سه. ستوور  ناو ده وته بکه" نووس چاره

  .  نوسراوه" شوازکی جودا به"ین  ده" نووس مافی چاره" قوربانی  کردۆته
ر  یان بۆ سه وه ڕانه کان و گه عریبکراوه  ته دی ناوچه ئه، دی سنووری کوردستان  ئه باشه

دی  ئه، بی ره  عهی  و جامعه  ئوممه ی عراق له وه دی مانه ئه، پارزگاکانی کوردستان
   کران به  که رگه سوپای کوردستان و هزی پشمه، شکردنی سامانی سروشتی کوردستان دابه

یان قبووڵ " ومی س قه ره حه" ناوی  بوون نابایه ر ڕازیش ده ر هه گه ئه. "ومی س قه ره حه"
یان کانی مرۆڤ چ تی عیلمانی و ماف و ئازادی ژنان و مافه وه دی ده ئه.  بکردایه

یی  وه ته نتی نونه ره ر گه گه کردب؟ ئه ر نه سه نازولی له  کورد ته  خاڵ ماوهرهات؟ سه به
  کاته  ئه والوه  به1996کانی  یمانه کان و په وتننامه ر ڕکه سه کان له نه نوان الیه  له بایه هه

  .  نابوو نه  و ئابووچه نازوله  و ته کشه موو پاشه م هه پویستمان به



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   9-10-2005 19:22 

12 

کانی مۆڤ   مافه ب ڕز له زگاکانی ئاسایش ده  ده  که  نوسراوه"د"م خای  ی نۆیه  مادده هل
کانی   دژی مافه دکرن که غه ده  قه تیانه شیره  عه و دابه  ئه  که  نوسراوه43ی   مادده له. بگرن

کانی  ه بۆ ماف نجه  په و باسی ماف و ئازادی تاک هاتبوو44ی   مادده نھا له ته. مرۆڤ بن
  فته ی دووهه م نزیکه به. یی وه ته کانی نونه وتننامه ی ڕککه گوره مرۆڤ ڕاکشرابوو به

نی  ر داخوازی الیه سه غدا له  به مان کرا له رله سلیمی په  ته که شنووسه  ڕه ی که وه دوای ئه
  عسوم له  مهفوئاد. ڕز د به.  کرا که شنووسه  ڕه ندک گۆڕانکاری له  هه  و شیعه سوننه

ستکاری  ندێ ده  هه  ئایلولدا ده15  ی آوردستانی نوێ له ڵ رۆژنامه گه وتنکدا له چاوپکه
ڕای  ره سه.  ستوور البراوه ده تی له واوه ته  یش به44ی   و مادده  کراوه که شنووسه ی ڕه  مادده4
  . "ری نین وهه کان جه گۆڕانکاریه"ی  ش ناوبراو ده وه ئه
. پارزرێکانی مرۆڤی هاونیشتمانی عراقی ب  مافه  که ک نییه نتیه ره ووردا هیچ گهست ده له

ستووری  پی ده به) حقوق االنسان (کانی مرۆڤ  مافه ب ڕزگرتن له ئایا دیموکراتی به
  ب؟  کان ده کگرتوه یه وه ته نه

" کانی مرۆڤ مافه"ی  تگه   که داوه ی نه ست ڕگه به  مه  به ر شیعه شدا هه م خاه  له پموایه
، ش مه هۆی ئه. ی بۆ ڕاکشرێ نجه ستووردا په  ده ڕاشکاوی له به تی ڕه کو پرینسیپکی بنه وه
  ی که یه وشوه کانی مرۆڤ به ی مافه کی دیاردهڕۆ ت و ناوه ڕه  بۆ بنه وه ڕیته هگ ده،  ڕای من به
ا ڕۆژاو  له که یه کانی مرۆڤ تیگه ی مافه تگه. کا باتی بۆ ده کان خه کگرتوه یه وه ته نه
و  ره روه دا سه تاک لره. ی ماف و ئازادی تاک دروست بووه ر بناغه سه  و له داوه ریھه سه
ندی و ماف و ئازادی و  وه رژه توانم بم به ده.  وه خولته وری تاکدا ده ده مووشتک به هه
  .  یه گاوه مهندی گشت و کۆ وه رژه رووی به سه ری تاک له وه خته به
ما و بیر و بۆچون و  ڵ بنه گه نھا له ک ته ی وتانی رۆژاوا نه  بۆچوون و تروانینه مجۆره ئه

ڵ هی  گه کو له ب به ره ریتی موسمانان و عه کانی ئاینی ئیسالم و کولتوور و نه پینسیپه
نھا  کانی مرۆڤ ته  مافه ڕزگرتن له.  وه کتری ناگرنه ش یه کانی دیکه  ئاین و کولتووره زۆر له

ی زۆر  کراوه شکی جودانه کو به به، کان  گرتووخانه  له  نییه نجه شکه کردنی ئه غه ده قه
  یه سته کانی مرۆڤ وابه مافه. ت وه تی ده یه کۆمه، ئیداری، می سیاسیی  سیسته  له یه وره گه
ڵ  گه  له کانه کردنی تاکه ه مامهوت و گفتوگۆ و  سوکه ی هه تی و شوه  ڕزینان و چۆنیه به
  پی پویست پارزراوب له کانی مرۆڤ ناتوان به  مافه زان که  باش ده شیعه. کتری یه

یان  وه ب یان ئه ده. تی یاسادانانی ب ڕه ی بنه رچاوه  ئاینی ئیسالم سه وتکدا که
  . یان وی دیکه بژری یان ئه هه

سمی عراق   زمانی ڕه ن به  زمانی کوردی بکه وتووبوون که رکه دا سه وه رانی کورد له نونه
رمان  سه  زۆر گران له وته ستکه م ده  ئه ی که وه من دنیام له. بی ره هاوشانی زمانی عه

ندێ ئامانج و  ر هه سه  کورد سازشی له سمیکردنی زمانی کوردی دوورنیه  ڕه بۆ به.  وتوه که
ی  رکوک و مادده ی که له سه ری مه سه  دواخستنی چاره وونهنوسساز کردب بۆ نم مافی چاره

ر  کان بۆسه عریبکراوه  ته ی ناوچه وه یان پشتگوخستنی گانه، 2007 بۆ کۆتایی سای 58
، رووبوومی سروشتی کوردستان تی دابشکردنی به یان چۆنیه، رمی کوردستان ی هه ئیداره

  . نووس یان مافی بیاردانی چاره
، سمی ب  کوردستاندا زمانی ڕه ب زمانی کوردی له رده کو هه  به ر گرنگه ک هه  نه هت به هه
رمی  سمی هه  زمانکی ڕه  تاکه  کوردی ببته بایه یم ده من ده.   گومانی تدا نییه وه ئه

و   ئه کاته ئه. سمین ردوکیان زمانی ڕه  ههبی ره کوردی و عه  کهکو ئستا  ک وه نه، کوردستان
ناچارای خۆیان فری  ن به که  کوردستان کار ده  کوردنین و له ی که  انهست ده ر وکاربه رمانبه فه

ردوو   هه م ئستا که به. ن  کوردستان کاربکه توانی له یانده ر نا نه گه ئه، کرد کوردی ده
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  کوردستاندا لهی  بانه ره و عه کو جاران ئه روه سمین هه ری عراقدا ڕه رتاسه  سه  له که زمانه
ر فریشیبوون سوودی بۆ کورد  گه ئه. ن ن پویست ناکا خۆیان فری کوردی بکه که کارده
  ؟ چییه
  لووجه فه،  و ڕومادی سره ستوور بنووسرێ مندانی به  ده نجاجاریش له ک په ک جاره نه

  ی تورکمانیش لهب و ئاسوور ره رانی عه رمانبه ستان و فه ده کاربه. وێ فری کوردی بن نایانه
 فربوونی   که یه و کارکی مرۆڤانه  راسته وه ئایا ئه.  فری کوردی نابن غداو عماره س و به مو

زایی  ی کورد ناڕه پنین؟ بۆچی ئمه  و ڕمادی دا بسه سره ر مندانی به سه زمانی کوردی به
بی ببین و  ره ورکی و عهکرین فری فارسی و ت  ناچارده ی که وه بین دژی ئه رده خۆمان ده

 فری کوردی بوون سوودو  لووجه  و فه ال ربه که بخونین؟ گریمان مندانی  و زمانانه به
  یه بانه ره وعه ب بۆئه ر سوودک هه گه ئه؟  وان بۆ کورد چیه ی ئه وفربوونه ندی ئه وه رژه به
ن با کارکیان  که ان ڕاستدهکانم رکرده ر سه گه ئه. ن که  خۆیان فری زمانی کوردی ده که

 کوردی  بژاردنی عراق به نی بای هه نجوومه رنتی ئه ڕی ئنته  ماپه  که بکردایه
ی  رعیرا ق و پرۆسه سه  له  و تابیی زانیاری تدایه  تابیی گرنگه ڕه م ماپه ئه.  بنووسرابایه

کان و  بژاردنه اکانی ههیی عراق و یاس میشه ستووری کاتی و هه دیموکراسی عراق و ده
  ڕه م ماپه ئه.  وه ته ستووری کاتی عیراقیشی تدا بوکراوه ت ده نانه ته. ش ی شتی دیکه گه
بی و ئنگلیزی  ره کانی عه زمانه به. ب  ئنگلیزی هه وبی و کوردی ره زمانی عه ب به ده
ی  که کوردیه شه  به شتا که ه2005/10/09ش  م وتاره تی نووسینی ئهکا م له به، ن  هه مکه ده
  مه ئه.  کوردی هیچ شتک نییه  زیاتر به یه م وشه له. "ڕوانبن چاوه "  نوسراوه وه یته که ده
کی  خه و  بووه رنت هه  کوردستانی باشور ئینته  له وه  ه1992 و 1991   له اکاتکدا که له

ست  به مه  یان به تیه سه بده،  میه رخه مته  که وه ئه. کاری بن تی به توانیویهئاسایی 
     کورد؟  له کانه ی ڕاسیه وه شاردنه
ی  گوره  به که له سه رکردنی مه سه  چارهو" دی کوردستان "رکوک ی که له سه کردنی مه پناسه
ودا زیاتر باسی گیروگرفتی  له.  بۆ کورد یه وره سکی گه ره ک و هه زاریه رمه  شه58ی  مادده
باسی .   کراوه بۆناو شار و الدکاندا کانه ی تاکه وه ڕانه هجیر و گه تهو   زیفه وه، ت مولکیه

. رکوک ناکا عریبی که باسی ته. رکوک  که  له لی کورد کردوه گه  عس چی به  به ناکا که وه ئه
ر شونک  کو هه رکوک وه کانی که وتکراوه رکوک و ماڵ لزه کانی که نده ناهه رکوک و په که
   !کری ی عراق چاولده سکی دیکه که ر ههو

 58ی  ی مادده  که بنوسرێستووری کاتی  ده له  دا که یان نه  و شیع ڕگه سوننه  نده رچه هه
ڕیی  ک چاوه م خه به)  ه المعقول ه الزمنی من خالل الفتره  (نھا  تهکو کرێ به چی ده جبه
تای  ره لبژاردنی سه ج بکا پشی هه  جبه58ی  تی ئنتقالی مادده  حکومه بوون که وه ئه
 بۆ دواڕۆژی   دواخراوه ندی کوردان رمه  ی شه58ی   مادده کو ئاشکرابووه ئستاش وه. مساڵ ئه

کی  یه وه  هیچ ڕوونکردنهکردن کشه ی پاشه  و هه نیازپیسی  له م دواخستنه ئه. 2007سای 
، زیران ک وه ره زیری ناوخۆیی عراق و سه وه ، نی عراقی نیازیان خراپه الیه.  ی نیه دیکه
ی  ندڕۆژه م چه  له بۆیه.  بیان پشانداوه ره نی عه ئاشکرا نیازپیسی الیه به، ری عفه الجه

ڵ   گه  له یه کی زۆر هه یه  کشه  که ئاشکرا پشانی داوه بانی به رۆک کۆماری تاه دواییدا سه
ی  که ری و کابینه عفه الجه. رکوک ی که له سه هر م سه ت له تایبه زیران به ک وه ره سه
  وه ڕنه ب بگه ک مانگدا ده ی یه ماوه نداکانی کورد له ناهه  په  کورده  کهبوونیاندا به
  .  اوهکر نه  هیچری عفه  حکومانی الجهچی پاش پنج مانگ رکوک که که
ری یه  عفه خسی الجه  شه که له هس  مه ن که گه ڕ واتده  و خۆشباوه ی کوردی ساویلکه رکرده سه

  وه کاربکشته ست له ری ده عفه  الجه ن که که  داواده شه ربۆیه  ههن سانکی دیکه ند که یان چه
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  وه ئه.  وه تی بکشنه  عراق و عراقچییه ست له  هۆشخۆیان و ده وه  بنه ی که وه جیاتی ئه له
  مانگ سوود له  مانگ به فته  هه  به فته  هه هند سا کانی عراقی چه نه کانی الیه رکرده سه
وادار  زگا و هه  سوپا و میلیشیا و داموده وه نه که گرن و جی پی خۆیان ده رده خت وه وه

، ش وه ددامه  سه به، ی عراقیش دارانی دیکه تمه کان و سیاسه رکرده سه. ن که یداده بۆخۆیان په
 کورد  م وایان له مووده هه.  ڵ کورددا کردوه گه وتنیان له  و ڕکه له مامه  یه م شوه ر به هه

  . ن نازل بکه نازول دوای ته ر ته کانی ئاخه ڕۆژ و کاژمره  له   که وه کرده
تا  ی هه وه زیر بۆ ئه ک وه ره  سه ته کراوه و نه ڕوا ئه شین و ده وه ستی خۆی ده ی دهر عفه الجه
مرن حکومدار نابن  تداران تاده سه  و ده دکرده وکراتدا سهعراقکی دیم له.  حکوم بکا تایه هه
ن  ده ی ده کارکی دیکهڕوا؛  ری دیت و ده عفه  الجه به. کانی کوردستان کو میرنشینه وه
. زیران ک وه ره جیاتی سه زیرک له  وه نه یکه یان ده،  وتک  باوزی عیراق له ن به یکه ده
  له. شاند و ڕۆیشتیشن ستی خۆیان وه ری هاتن و ده عفه و الجهک ی وه سی دیکه نجا که په

م  زیری ناوخۆ ئه ری یان وه عفه  الجه  که وت نییه ڕیکه  به وه ئه. ب ر واده داهاتوشدا هه
ب  ن و ده که زانن چی ده  ده وانیان داناوه  ئه ش که وانه وان و ئه ئه.   به یان گرتۆته ته سیاسه

 کاتی ناسک و  شینن له ستی خۆ بوه  بن ده  که یه وه یان ئه زیفه و وهب اجوان و ئه. چی بکرێ
  . نوسساز چاره
، ین بوو ددام حوسه ڵ سه گه له نه، ریم قاسم بوو ڵ عبدولکه گه له ی کورد نه  و موشکله کشه
 و  هری ڵ سیستانی و الجعفه گه له عس بوو نه ڵ حزبی به  گه له زیز بوو نه ڵ تارق عه گه له نه
ب و  ره بیزمی عه ره ڵ ناشیۆنالیزم و پانعه گه ی کورد له کشه.   شه عوه هڵ حزبی الد گه له نه

ی دواییدا ئیسالمی سیاسیشمان بۆ  ند ساه م چه  و له تی بووه بی و عراقچیه ره ی عه ئوممه
ی  وه شانهستك دا و ده ددام دادی کوردی نه عس و زیندانیکردنی سه رووخانی به.  زیاد بووه
  . حوکومدا دادی کورد نادا ریش له الجعفه
ند مانگکی  ر چه  هه وه آیشته ی نه که کاره ستیش له ر ده گه  ئه زان که خۆی ده ری عفه الجه
 تاکو   که  گرنگه وه و ئه گرێ بۆ ئه ی ده گهج دت و  ککی دیکه ر حوکم پاشان یه سه  له ماوه
  ری نه عفه الجه. کان ستنیشانکراوه  ده  ئامانجه شن و بگاته وهستی خۆی ب  ده ر حوکمه سه له

 ختابی سیاسی و دواڕۆژی   که کانه سعود بارزانی شیعه  کاک مه  و نه بانی الل تاه مام جه
. ی بکا  قسه  له توان قسه س نه ن دوابیارب وکه ستب و خاوه ده بی عراقی له ره  و عه شیعه

  وره بیاری گه  بۆی نییهع  رجه مه" بیاری"ندی و  زامه ب ره  بهمن پمواب ناوبراو
  . ربگرێ وه

  خۆ؟ ربه تکی سه وه  ده بوو به بۆچی کورددستان نه
 و  وه شارنه ن و خۆیان ده که  دروست ده وشه س حه ندێ که کا هه ده با هه شه  ڕه کات که"

  . ) ی چینی کی درینه یه قسه (". ن که ڕ دروست ده ندکیش ئاشی باگه هه
یربکرێ  با سه شه کو ڕه  وه2001یلولی   ئه11کانی  ت و ڕووداوه ڤیه سھنانی سۆ ره توانرێ هه ده

ت و کرواتیا و  یمووری رۆژهه رانی ته وش و ڕابه ری حه  دروستکه کو کانی کورد وه رکرده و سه
  . ڕ ری ئاشی باگه هش دروستک لی دیکه  گه20 م النی که سلۆڤانیا و بۆسنیا و به

ب  یی ده وه ته ی یاسای نونه گوره  به  ڕاکشا که رجانه و مه م بۆ ئه نجه  په وه ره سه له
تکی  وه کو ده  وه و کیانه ت و ئیحتمالی دانپدانانی ئه وه یاندنی ده دیبکرن بۆ ڕاگه به
تنیکیدا یان   گروپکی ئهندامانی  ئه نوان ب له  ده ی که رجانه و مه ئه. ر روه خۆ و سه ربه سه

  م بدرێ بریتین له ه قه له"  وه ته نه "  به و گروپه ی ئه وه دیبکرت بۆ ئه ک مرۆڤدا به کۆمه
  وه ش تری ئه  جووته نھا و به  ته  به وانه م هیچ له به. ش کی هاوبه زمان و خاک و مژوویه

 زمانی ئنگلیزی و ئیسپانی و  بۆ نموونه. م بدرێ ه قه  له وه ته  نه  گروپک به ن که ناکه
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و   زووتر کۆۆنی ئه که" تیش وه ده" و  "وه ته نه"سمی زۆر   زمانی زگماک و ڕه نسیش بۆته ڕه فه
شیشیان  کی هاوبه بات و مژوویه ی کۆۆنیکراو خه و وتانه زۆر له. بوون وڕوپاییانه  ئه وته
  . باتی ڕزگاریدا  خه  له یه هه
 بۆ بوونی  ن نه م بۆڕاکشان ترناکه نجه  په روه سه  له ی که رجانه و مه  ئه کی دیکه واتایه به
رجکی  مه ند  چه رجانه ومه ڕای ئه ره سه. خۆ ربه تکی سه وه  بۆ دروستکردنی ده  و نه وه ته نه

کردنی گروپک  سهم بۆ پنا ت هه وه م بۆ دروستکردنی ده دیبکرن هه ب به  ده ن که  هه دیکه
شی  هاوبه" ویستی"و " ست هه"و "  ناسنامه" گرنگتر  رجانه ومه موو ئه هه له.  وه ته کو نه وه

 یان  یه وه ته و نه ندامی ئه کو ئه کرنی خۆیان وه ژیان و پناسه وه که یه کانه بۆ به مرۆڤه
وری  ده  له که که  خه هشیش ک ی هاوبه بوونی سیمبۆڵ و دیارده.  ته وه و ده هاونیشتمانی ئه

بۆ . ی گرنگن ی دیکهکرج ند مه  چه که که ی خه  شوناسنامه شک له  به  و ببته وه کۆببنه
کی  یه رکرده سه، کان ورۆز بۆ کورد و ئرانیه کو نه ش وه رۆژکی پیرۆزی هاوبه،  ئا نموونه

   . ش ی مژوویی هاوبه وره گه
یان  وه ته یک نه  کۆمهک  کوته ت و یوغسالڤیا به سۆڤیهتی  کیه  یه نیست له حیزبی کۆمه

  م وتانه نیست له  حزبی کۆمه کات که. تیان دروستکرد وه و دوو ده  لکاند و ئه وه که یه به
کان  وه ته  نه  و زۆر له وه شانه وه  هه کگرتوه  یه ته وه و دوو ده نھا ئه ک ته سیان هنا نه ره هه
 گیانی  وتنه کان که تنیکیه  ئه  گرووپه کو زۆر له به، خۆیی خۆیان دروستکرد هرب تی سه وه ده
و  کی ئه ره هۆکاری سه.  یوغسالڤیا ت له تایبه کتردا به ڵ یه گه چۆ له ڕی قه کتر و شه یه

ستکی  ش و هه هاوبهیی  وه ته نهکی  یه  ناسنامه دسۆزی وبوونی  نه  ترسناکه دیارده
ی  ڕگه کان له کان و ڕووسه ربه سه. کان تنیکیه  ئه  نوان گرووپه شبوو له وبههاونیشتمانی ها

یان  ستکردانه  ده ته وه م ده ک ئه بری کوته زه زگاکانی داپۆسین به حیزبی حاکم و داموده
عس   تاکو ڕووخانی ڕژمی به1921   له وه دایکبوونیه  ڕۆژی له عراقیش له. ڕاگرتبوو

ندی  زامه  ڕه ستی خۆمان و به ده  به تازه به ی کورد تازه ئمه.  ڕاگیردرابووک بری کوته زه به
 ئانفالیانکردوین و  ین و که ت دروستبکه وه  ده و گرووپانه ڵ ئه گه وێ له مانه خۆمان ده

  . شمان  و سیمبۆی هاوبه یان کرده شوناسنامه بجه ه هه
یانویست  یانتوانی و نه نھا نه ک ته تی نه کیه  پارتی و یه2003 بۆ سای  وه  ه1991 سای  له
ی  ن و ناسنامه هزبکه و و به  کوردستانی باشوور پته  ناشیونالیزمی لهیی و وه ته  نهستی هه

ن   خۆشبکه مینه  و زه وه نه ن و دانیشتوانی کوردستان هۆشیاربکه  پبده شه تی گه کوردستانیه
  ندی که وه وان ئه  ئه وه وانه پچه به. ۆژگارکی کورتدا ڕ تکی کوردی له وه بۆ دروستبوونی ده

ر زووتر  گه ئه. شیانکرد شبه به بی زۆر کز و الوازیانکرد و ناویانبرد یان هیچ نه شبوو له هه
، ی بادینان و سۆران کی ناوچه نوان خه بووب له ت و ناکۆکی هه ساسیه مک حه که
  قاد و بگره کان ده کیه ره ئستا ناکۆکی و دوبه، تی کیه یهتی  سه کانی ژرده ت ناوچه تایبه به
ش   هاوبه ی دیاردهدوای  ی کوردستانی باشوور به که  حاکمه دوو پارته.  بوونهزیاددقادیش  سه
  کی و ناکۆکی و نامۆیی له ره ی دووبه وه مکردنه ناوبردن یان که ڕان بۆ له گه  نهخش سوودبهو 

ی بادینان و  ی سۆران و ناوچه ه نوان ناوچ له، دا که و حیزبهردو ندامانی هه نوان ئه
دوای دیارده و  وان به  ئه وه وانه پچه به. سۆرانی و بادینانیی  نوان زاراوه ها له روه هه

بۆ  گامش   دۆتهکتری کر یه مشیان لهڕاون و  و ناشیریندا گهخش  زیانبه  ڕووداوی دزو
  . ماورانی کورد

رم و خاکی ڕزگارکراوی کوردستانیان کرد  ی هه که ته ر حکومه ک هه انی کورد نهک رکرده سه
دوالیزم و  (رگرتن مسه کو بیری جه به،  دوژمن دوژمنتر  دوو میرنشینی خونخۆر و له به

ر دوو  سه  به شکردنی کورد و کوردستانه دابه ست له به دا مه ره. کرد یان پیاده) پۆالریزم
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دوژمن "، "باش یان خراپ"، "ش یان سپی ڕه" ی وه ی بیرکردنه شوه. کتر یه بهری دژ  نگه سه
ر دانیشتوانی  سه واو به ته" تی کیه پارتی یان یه"" ن دسۆز یان ناپاک و خایه"، "یان دۆست

پی  موو مرۆڤک به نک و هه موو الیه ک و هه یه موو دیارده هه. کوردستانی باشوور زاڵ بوو
رگرتن وایکرد  مسه تی جه سیاسه.  نگاندراوه سه  و هه یرکراوه  سه رگرتنه مسه جهم  ری ئه پوه
ی   پشت چاویلکه سكی دانیشتووی کوردستانی باشوور له موو که م هه  زۆر یان که که

  . یری دونیا بکا  سه وه تیه حزبایه
کانی  وه ته نه مه ت که نانه هت و یشی کوردستان کانی دیکه شه واداری کوردی باشوور و به هه

ری و  رگه مسه جه. ک ی خه  شوناسنامه   بوون بهکیتی ڵ پارتی و یه گه کوردستانیش له
و   ئهندامانی ویستی و دسۆزی ئه  خۆشه ک که یه  ڕاده یشتۆته تی گه کیه تی پارتی و یه دژایه

د ویستیان بۆ کور شه دسۆزی و خۆ  لهک  وه هزتره به و  کان زۆر زیاتره  بۆ خودی حزبه حزبانه
م  ی دووه پله   و به تیه کیه ارتی یان یهم پ که ی یه  پله  کوردی باشوور به واته. و کوردستان

  .  م کورد و کوردستانیه ی سیه  پله و به" عراقی"
ی  عریبکراوانه  ته شه وبه  ئه  فیفتیان برده-ری فیفتی تی پینسیپ و پوه کیه پارتی و یه

شانی  وان یان شانبه تی ئه سه  ژر ده وتنه  پاش ڕووخانی ڕژم که کوردستانیش که
  و دوو پارته  دیاری و یاداشتی ئه وه ئه.  وانیشی لیه  کان ئه ریکا و عراقیه مه ئه

  زمه م به کانیش فری ئه  عراقیه هیچ دوورنییه. کان  ئازادکراوه  بۆ ناوچه  یه کوردستانیه
  . ن بکه

کیان  ورۆز؛ الیه  دوو نه نه که ش ده که ورۆزه  نه ریکه ی کوردستانی باشوور خه هک دوومیرنشینه
ینی و  میرنشینکیان ڕۆژانی هه.  س ڕۆژ وی دیکه  ئه  بۆ پشودان رخانکردوه ڕۆژکی ته

  و میرنشینه له. ینی نھا ڕۆژی هه  ته ی دیکه که  ڕۆژانی پشوودان میرنشینه ته ی کردوه مه شه
  وال جۆره له. ش کاژمر یان شه وی دیکه ن له که وام ده کان ڕۆژێ چوار کاژمر دهزگا داموده

زاشدا  می خوندن و هاتوچۆ و قه  سیسته له.   جۆرکی دیکه ی دیکه الکه  له ک باوه ئۆتۆمۆبیله
رخۆدا  سه کانیشیان به نده رمه کان گۆرانیبژ و هونه پارته.   جیاوازیان زۆره که دوو میرنشینه

  .  شکردووه دابه
، شکرد رخۆدا دابه سه کانیشیان به  مژوویه رکرده م میر و سه رده ی سه که  کوردستانیه دوو میره

ری خۆی و سیمبۆی   تاجی سه مری کردۆته حموودی نه کیان خوالیخۆشبوو شخ مه الیه
. فای بارزان ستهال م  خوالخۆشبوو مه ی دیکه که یه باتی رزگاریخوازی کورد له فاداری و خه وه

.  ر ئای کوردستانیش کردووه ستدرژیان بۆسه ستکاری و ده ت ده نانه تی ته کیه پارتی و یه
دارانی  تمه ڵ وتانی دونیا و سیاسه گه ندی دیپلۆماسیشیان له یوه تی و په  دۆستایه ریکه خه

 دوژمنداریرگرتن و  مسه تی جه سیاسه. نن  فیفتی بنیات ده-ی فیفتی ر بناغه سه عراقیش له
  کو زۆریش به به، خۆ خۆشناکا ربه تکی سه وه  بۆ دروستکردنی ده مینه رگیز زه هه

  .  وه وانه پچه
نک و  سوپا و ته، 2005ری  ئۆکتۆبه، ورۆش  تاکو ئه وه  ه1991له کوردی کوردستانی باشوور 

نرێ  یه تکی کوردی ڕابگه وه هی د وه بووه بۆئه م نه  کهزگای رباز و خاک و داموده  و سهک چه
 رپرسیاری ست وبه ها هه روه هه. بوو نویژدان و لکاتووی نه ری دسۆز و بور خاوه  ڕابهکو به

 ئران و تورکیا  زانین که ده.  مبووه شمان کهی و کوردستانی تی و ناسنامه وایه ته و دسۆزی نه
  فیان له و گه شه هڕ ئاشکرا هه ر زیاتر بهدجا ی سه که ریه مۆ هه  تاکو ئه1991هاری   به له

ستی   ژر ده وته رکوک یان موس بکه ر که گه  و گوتویانه ئه وور کردوهکوردستانی باش
الماری  ربازی په هزی سه وان به نن ئه یه تی کوردی ڕابگه وه کان ده ر کورده گه کوردان یان ئه

  . ن ده ده' باکووری عراق'
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ترسی  ن له کانیش ده ره نبیران و نووسه  ڕۆشه ندکیش له تدارانی کورد و هه سه  ده  زۆر له
 ئران و تورکیا  من پموایه. نین یه تی کوردی ڕابگه وه بوو ده ده کرا و نه ئران و تورکیا نه

   له زانن که وان باش ده چونکو ئه،  شون خۆیان بووه کانیان له ف و گوڕه  و گه شه ڕه هه
ک   و کورد نه وتوه که ک ڕکنه یه وه ته ی وا باش و نایاب بۆ هیچ نه تیدا هه مرۆڤایهمژووی 

ر  گه زانن ئه ش ده وه وان ئه ئه. ن ت ڕابگه وه  ده  که جار مافی خۆی بووه کو ده جارک به
یان ت وه زووترین کات ده  به وتایه  ڕکبکه لکی دیکه ر گه  بۆ هه  زینیه ته رفه م ده ئه

  . یاند گه ڕاده
  ڕاست و به  به ست خۆی نادا بۆیه ده  له ته رفه م ده  کورد ئه دوژمانانی کورد دنیابوون که

  کانیان به شه ڕه  هه ئایا جی خۆی بوو که.  یان کردوه شه ڕه خت هه خت و ناوه  وه پ به چه
ریکا و  مه ر عراق ئه  سه نهالماردان و هرشبرد  بۆپه چونکه. خر نه: م ربگرین؟ وه جددی وه

  کات که. ڕاست تی ناوه  ڕۆژهه بوو له ربازی هه  هاوکاری سه کانی پویستیان به یمانه هاوپه
الماری عراق بدا   کوردستان و په  بته  تورکیاوه ریکا له مه شکری ئه دا له ی نه تورکیا ڕگه

یی   س و دوو ئامادهب به  کهڕاست  تی ناوه  ڕۆژهه  له وه  مایه رگه نھا کورد وهزی پشمه ته
  . ریکا مه ربازی ئه  بۆ هاوکاری سهربێ خۆی ده
ر و  نگه  هاوکار و هاوسه بوون به، ریکا مه ئه،  زلھزی جیھان ربازانی تاکه  و سه رگه پشمه

وتکی  ستکه کی مژوویی و ده یه  دیارده مه ئه. ربانیانداوست ق به ک مه دا بۆیه رده ک به یه له
 دوژمنانی  بوو که وه رئه به  برد له وه و پشه ره ی کوردی به له سه بوو بوو بۆ کوردو مه وره گه

وان  ک ئه  نه  که وه رئه به ک له الیه له. ت بوون حه  زۆر ناڕه وه دوو ڕوه له  م هاوکارییه کورد به
یمان و   دۆست و هاوپه وڕۆژکدا بوو به  شه لهوان  دوژمنی ئهکو کوردی  خۆیان به

  ریکا له مه  ئه ی که وه رئه به  له کی دیکه الیه  زلھزی جیھانی له ری تاکه نگه هاوسه
ی  کرا بنکه  و ده وه ی دۆزیه یمانکی دیکه  ئیسرائیل دۆستک و هاوپه  له دا جگه که ناوچه

زمکردنی زۆر  ریکا هه مه زانی ئه  بۆ دوژمنان و ناحه مه ئه.  کوردستان دابن ربازیش له سه
کورد . ریکا مه زانی ئه ن ناحه الیه کرا له یرده م سه کو ئیسرایلی دووه کورد وه. خت بوو سه

ر  رامبه به و  وه  بقۆزته که ته رفه دهشیتوانی  یداکرد و نه ی بۆخۆ په ک دوژمنی دیکه کۆمه
  . ربک ریکا بۆخۆی مسۆگه مه تی و پشتیوانی ئه  دۆستایه وه ئه
 عراقدا زیاتر  له، ر بوون نگه ریکا و کورد هاوسه مه  ئه که، دا رجه ومه و هه  و له دا و کاته له

بوو  دیان نه  سوریاش حه  ئران و نه نه، تورکیا     نهدا وکاته له. کرا حساب بۆ کورد ده
کانی  شه ره ر دوو تا س رۆژ دوای هه ر هه کسه دوو تا س جار یه. ن الماری کوردستان بده په

 و پیان   تورکیا کردوه یان له شه ڕه م و هه  وه ته ر هاتوونه کسه کان یه ریکاییه مه تورکیا ئه
.  ریکایه مه شکری ئه الماردانی له  په ر باکووری عراق واته  سه  هرشکردنه گوتوون که

   پارزگاری له چاربوو کهنا، ر کو هزی داگیرکه وه، ریکا مه یی ئه وه ته ی یاسای نونه گوره به
ئران و . ستدابوو ده ری خۆی له روه  عراق داکیرکرابوو و سوپا و سه موو عراق بکا چونکه هه

 سایش 25ریکا  مه  ئه زانن که  ده چونکه، یبا  با نه  گرتوه وه ریخۆیانه سه ستیان به سوریا ده
. ی بیانکوت وه ن بۆ ئه  بکه وره کی گه یه ه هه  ته وه و دوو ده کک له  یه کا که زووده  ب ئاره ده
الماری   په کرد که ده یان نه وه تی ئه  دوژمنانی کورد جورئه  هیچ له  بم که یه وه ستم ئه به مه

کی کوردی ت وه ده  یان بکردایه وه تی ئه  جورئهکانمان رکرده ر سه گه ن ئه کوردستان بده
 کورد  بایه ریکاش نه مه نتی ئه ره ر گه گه ئه.  وه کشابایه کوک نهر  که ستیان له  یان دهنن ڕابگه
   بیدۆڕنی؟ خۆ ئران و تورکیا له چی بترس؟ چی ماوه  له ڕیبکا و تازه ی چاوه تاکه
  ! ددامیان خراپتر پناکردین سه
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بووه  دانیان ده پاالمار چونکه، بوو ندی کورد ده وه رژه به ر له  هه الماریشیان بدابایه ر په گه  ئه
. ر بکرێ سه  چاره بایه  ده  و جیھانی که ی ناوچه وره کی سیاسی زۆر گه یه زمه دروستبوونی ئه 

 کورد گرنگترین  هی ک و کاته واو نابوو له  زیانی کورد ته رگیز به شی هه که ره سه چاره
  . بوو  که ری ناوچه کته ئه

ت  نانه تکی کوردی یان ته وه یاندنی ده هگ کانی ڕانه ر هۆکاره گه  ئه یه وه پرسیار ئه
دی چیبوون؟  بوو ئه ترسی ئران و تورکیا نه  مه سته به ومه کردنیش بۆ ئه خۆشنه مینه زه
وڵ  رپی هه سه م زۆر به به،   کارکی ئاسان نییه م پرسیاره ی ئه وه نهامد  وه ته به هه
  . بکشمکان ڕا  هۆکاره ندێ له  بۆ هه نجه م په ده ده
بوون که  دا نه ڕه و باوه رگیز له کانی کورد هه رکرده  سه بوو که وه  ئه  هۆکاره کک له یه

هاری   به  له پاش ڕزگاری کوردستان. وه منته وان ده  ژر کۆنتۆی ئه کوردستانی باشوور له
ستیان   دهژر  لهک کوردستان یه فته ند هه ر چه زانی هه وایان دهکانمان  رکرده  سه1991

  ش بوو که ربۆیه هه.  وه منته ند مانگک واده  وایانزانی چه فته ند هه  پاش چه وه منته ده
بوو ئاودیویانکرد بۆ ئران  هه، ل  بیم مولکی گه باشتر وایه، تی عراق وه رچی موکی ده هه

  . و بۆ تورکیا
باتی  ر خه شت وده شاخ و ده م له موو ده  هه که، تدارانی سیاسی کورد سه و ده رکرده سه
نیان  ده زگای مه ت و داموده وه بردنی ده ڕیوه زموونی دیپلۆماسی و به ئه، کداریان کردبوو چه
  ڕی خۆکوژی و دۆڕاویان به ر دروستکراون و شه ر و بۆشه شه وان له ئه. کاتی ئاشتیدا بوو له نه
  .  رکی خۆ زانیوه ئه

خسی  کردنی شه نه  هه وه که یه  بهکتری و ی و دوژمنداری یهکی و ملمالن ره و دووبه آشه
   کوردستان ببت به  وای کرد که وبوو کان کارکی زۆر سلبی هه رکرده سه ندک له هه

 هیچ   وای کرد که که  زلھزه  پارتهرۆآی دوو یی سه وره زلزانین و ڕوحگه خۆبه.  وه شه دووبه
خسی  کو شه کرد وه یان نه وه کا و هیچیان قبووی ئه  نه ی دیکه وه نازل بۆ ئه وان ته کک له یه

ویست ی وان ده ک له ریه هه. تدارب سه  کوردستاندا ده  دوو له خسی پله م یان شه دووه
  شکردنی کوردستانیان به حاڵ بوو بۆیه دابه  کارکی مهش وه ئه. م ب که خسی یه شه

خسی  شه ی خۆی بوو به که بچوکه  میرنشینه وان له ک له هری هه.  وه  دۆزیه چاره باشترین ڕیگه
ی کورد و  وه ره  سه خسی خۆیان خسته ندی شه وه رژه ت و به سه تی ده  تنویه واته. م که یه

  . کوردستان
،  یان کردوه" مان  کوردستان یان نه "خۆیی و ربه کانی کورد زۆر باسی سه رکرده  سه ڕاسته

زووی  تیان و ویست و ئاره وایه ته ستی نه  راستیدا هه  و له کردوه تیان نه ڕاس م پم وایه به
ڕیان  ها باوه روه هه. یشتووین  تیگه  ئمه  که خۆ الیان زۆر الوازتربووه ربه کوردستانکی سه

ب بوونی .   دراوسکان زانیوه م و نزمتر له  که  و خۆیان و کوردیان به بووه خۆنه به
کانمان  رکرده سه من پمواب.  ئامانجی خۆی لک ناگا به چ مرۆڤک و هیچ گهخۆ هی ڕبه باوه
ستکردکی  کو ده ی عراقیان وه که ستکرده  ده کان سنووره به ره  عه  ناشیونالیسته کو زۆر له وه

وان   ئه  که یه وه ر ئه به رله هه. کو کفر ستکاری کردنیشی وه  و ده ند و ئیالهی زانیوه خواوه
وی   و هه تیان کردوه اعراقچی کان زیاتر عراقیه  بی ناشیۆنالیسته ره  عه ر لهزیات

کو زۆر   به وه شاردۆته یان نه م راسیه خۆشیان ئه.  ی عراقیان داوه وه دروستکردنه
تی کورد و  برایه"خت باسی  وخت و ناوه  به وانن که رئه هه. ن که  باسی ده وه شانازیه به
دی کوردی   ئه باشه.  بی عراقه ره ستیان کوردی باشوور و عه به  مه یره. "ن که ب ده ره عه
ستکردکی خوایی و پیرۆز و   ده ان عراق بهو هر ئ گه ی کوردستان؟ ئه کانی دیکه شه به
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  بۆچی م وته  له کراوه شکی جیانه کو به  و کوردستانی باشووریش وهبینن گۆڕاوی نه نه
  ن؟ که  ده تیه و برایه  باسی ئه نده وه  ئه
  نده وه  و ئه تی دوژمنانیان کردوه یمانیه هاوپه  نده وه درژایی ژیانیان ئه کانمان به رکرده سه

ربچن و کارکی  یان ده  چاکه  ناتوانن له  که رگرتووه  دوژمنان وه تیان له یارمهک و  کۆمه
  . ب وان نه دی ئه ن به وابکه

.  کانی کورده رکرده تی سه  ئایدیۆلۆجی عراقچیه ه زۆر گرنگ  که خایکی دیکه
ب و بیری  ره تی کورد و عه تی عراقن و برایه وه ستکردی ده م و ده رهه کانمان به رکرده سه
ر   هه بۆ نموونه.  ردا زاه سه ب و ناشیۆنالیزمی عراقیان به ره کانی ئیسالمی و عه په چه
  گایان له ی حاکمی کوردستان باره که  زلزه وو پارتهعس د ر پاش ڕووخانی ڕژمی به کسه یه
شکردن و   دابه ستیانکرد به وێ نواند و ده یان له کی زۆر و بونه  و چاکیه غدا کردوه به

ت  نانه ر بوو بۆ ته رنجاکشنه یان زۆر سه ویسته م هه ئه. وێ کانیان له فرۆشتنی ڕۆژنامه
بانی و  ڕزان تاه ریدا به گه وتنکی ڕۆژنامه ند چاوپکه  چه له. کانیش به ره  عه نووسه ڕۆژنامه

ب قوڕسایی کار و  ودوا ده مه  له  ئمه ین به ئاشکرا و ڕاشکاوی ده وشروان به نه
  . زه رکه وێ مه  و ئه خته ێ پایته و ی ئه وه رئه به غدا له  به ینه باتمان ببه خه
غدا بۆ  بانی چوو بۆ به ڕز تاه پاش ڕووخانی ڕژم به ڕۆژ 21   واته2003 ی نیسانی 30  له

کوردستانی ، تی کیه  زمانحای یه وه ڕۆژی دوای ئه. "  العراقیه هچالمعار"ڵ  گه  له وه کۆبوونه
ری زۆرم  وه غدا بیره به له: " تی بانی گوتویه ڕز تاه  به  نوسیبوی که وره  پیتی زۆر گه به، نوێ
ی  ڕۆژنامه. شی دایکی نیشتمان  بۆ باوه مه وه ڕانه کو گه وه، غدای ئازاد ۆ بهم ب وه ڕانه  گه یه هه

: تی سات گوتویه نای ئاسمانی کورد  که بانی له ڕیز تاه  به ی که ب ده وام به رده ناوبراو به
  شارکه،  ویستی خۆمانه ختی خۆشه غدا پایته به، غدا  بۆ به وه  هاتنه من زۆر زۆر شادم به" 
واو   ته م شاره  له من کۆیژی حقوقم، رفکردووه  سه م شاره ندین سای الوتی خۆم له  چهمن

  " . . .  هتد نووس بوومه  ڕۆژنامه م شاره له،   خوندوومه م شاره له، کردوه
یان تورکی و ئرانی ئاوایان ، بی ره عهکی  یه رۆژنامهکانی پارتی یان  ر ڕۆژنامه گه ئه

تۆبیی . ن که کی کوردی ده یه رکرده  سه ت به مانگوت تۆمه ڕمان ناکرد و ده  باوه بنووسیبایه
 بوون  نده ناهه  په ر و ده ربه ئران ده کان که له ت شیعه تایبه به، ب ره کانی عه رکرده سه
غدا  یان بۆ به وه ڕانه غداو گه  ڕزگاربوونی به بانی دیان به الل تاه ی مام جه ندازه ئه به

هخۆشبووبیی تای به نده وه بانی ئه ؟ تۆبله  د 1991   ڕزگاربوونی کوردستان خۆشبووب 
وشاره  ی خۆی بۆ ئه وه ڕانه غدا و گه  ئازادکردنی به ک له عس وه  رووخانی ڕژمی به یان به
 ترس و تۆقین و دان و نجه شکه ئهزی  رکه  مه وه کانه بباسیه می عه رده سه  له  که شه مژووره
  خۆی کورد له ربه تکی سه وه ڕی ده کرێ چاوه ئایا ده؟   زۆرداری و کوشتن و بین بووهزومو
  کی ئاوا بکرێ؟ یه رکرده سه

   کوردی کوردستانی باشوور که250000   گیانی زیاتر له  له رپرسیاره ک به: یه وه پرسیار ئه
؟ "مان کوردستان یان نه" دروشمی  قوربانی ته مرۆ بوونه  تاکو ئه وه کانه  ه1960تای  ره  سه له

  وبجه له کانی هه  کیمیابارانکراوه هیده  شه له، نفالکراو کانی ئه هیده  شه  له رپرسیاره ک به
کانی کوردستان؟  عریبکراوه  ته  خاک و گونده  له رپرسیاره بادینان و دۆی بالیسان؟ ک به

  و بۆ ته وه م ده وکراتکردنی ئهدیم بی و به ره تکی عه وه ئایا بۆ دروستکردنی ده
زار  زاران هه  هه کانی کورد رکرده  سه وشاره  بۆ ئهخۆیانی  وه ڕانه غدا و گه ڕزگارکردنی به

   قوربانی؟  کردۆته یانی کورد رۆه
  دوهکر باتیان نه ن و خه کانمان عراقچیاتی ناکه رکرده نھا سه  ته وێ بیم که مه کۆتایدا ده له

لی  کو گه به، بی ره ی عه تی ئوممه ی ڕۆژهه روازه وانی ده  پاسهیی عراق وه ندنهزرا بۆ دامه
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ور  ده، رز  به م ڕاده لی کوردستان به شدارکردنی گه به.  شداریان کردوه  بهگشتی کوردستان به
   بوو که وه نیشانی ئه 2005/01/30  لهمانی عراق  رله کانی په بژاردنه  هه له، %80ری  و به
ر  ههداهاتووشدا   کوردستانی باشوور له دان که وه ڵ ئه گه ی دانیشتوانی کوردستان له زۆربه

کان کوردستانیان  نسیه ره  ناتوان ب ئنگلیز و فه وڕۆوه کورد له.  وه سترته  ببه وه  عراقه به
  . شکرد شکرد و کوردیان ببه ش به به
  کانی عراقی له رکرده کان و سه ته  حکومه ی که انجه ئام و  ئه کو دکتۆر بورهان یاسین ده وه

ی  دی ئستا ئمه هاته نفال و کیمیاباران بۆیان نه  ناپام و ئه مۆ به  تاکو ئه وه کانه  ه1920
  . دی هنینه ناوی دیموکراتی بۆیان ده ستی خۆمان به ده کورد خۆمان به

م  ی داهاتوو بۆ جاری دووه فته هه عراق له یی میشه ستووری هه دهندکردنی  سه پهنگدان بۆ  ده
خۆیی  ربه ی کوردی کوردستانی باشوورسه  به کهدا  ده وه ک سادا نیشانی ئه یه له

 عراقک   لهشک ب ر به داهاتوشدا هه یان له که  وتهوێ یانه کو ده کوردستانیان ناوێ به
نگی ئیجابی بۆ بدرێ  یی ده میشه ری ههستوو ر ده گه ئه. بی ره ی عه  ئوممه  له شکه  به که

  وته که شی ده که  و کلیله وه زکه فه  ناو قه خرته ده، وه ی دکتۆر بوڕهان یاسینه  قسه به، کورد
 .  وه هب ره عهناشیۆنالیزمی تدارانی  سه ستی ده ده

 
  و سوڵ عه ڕه

   2005/10/09سوید گۆتنبرگ 
Rasool. awla@hotmail. com 

 


