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    د ســماند ســمان  حمهحمه  بوبکر ئهبوبکر ئه  ئهئه. .. . .. وتنداوتندا  ههرکرک  ههوان شکست وسوان شکست وسنن  ههراق لراق ل ع عیییی  ههششییمم  هه ه هییستورستور  ههددۆۆم بم بۆۆانداندففڕیڕی
 

bahman@planet. nl  
وی هداری وئیاسی سیستمی سی هو هکخستن هت ل یاگڕ 
 یر گه هفی تائیما هربن هس هحزاب ول ه ئیوافــقات هت
 یت هاسی سۆیست په هاپرژ ه ولیب هزه ه ومیز گه ڕهو

  هرۆ جیچ وهیرون ه دیکنسجامی ئیچه  هک، دا هک چهناو هکالیمر هئ
 یکندبون هابپلتزام وی ئیچ وهیژیش وسترات ه هاوبیک یهند هو ژهر هب

ت  هو هد،  هو هتۆکرد هنۆک ک یه یور هد ه لی هنزام ه ه ئ هندان هزوم هئار
 ۆیوخ هاستڕ یرد هاوچرژ ه لیماکان هوبن یهاپ هک کستور هود
 یزاجیر م هس هول هانڕۆژ یکی تاکتپی هکاوبیمر ه ئیت هو هد

ت وناتوان هخوازان دیکیڤرنات هــتئا هترناب هک ه هن، تات نرابی بنیز گه ڕه ویر گه هفیتائ
 یکان هکھاتپ ڕۆژیدواۆش بی وئاســـایزت وئاشتارپراق ب عیت هو ه دییرتوگک یه ی هوچواچ
  ، ربکات گه هراق مســـو عیاگ همۆک
 یوۆ تیاندنچو  هتم و ه ئۆی ناوخیکاروبار ه لیک هر ه دیردان هوست ت ه دۆیه هکوب هب

 یاترقویسقان وزرئ هس هبات هراق د عیک ه خی هست ه جینیبری، ک هر ه ودوبیر گه هفیتائ
 یت هس ه دی نویستمیس، بات ه دیونائارام هر ه بڕۆژ ه بڕۆژ هتم و ه ئی هندیوئا هو هکات هد
 یک ه خیز گه ڕه وینی وئایفی تائیماتیقس هت هواج دان ب ڕه یما هربن هس هراق لع ه لیاسیس
 یر هرتاس ه سیکڕ هش یهوودورن هنای یموکراسی نادیک یه هناوملمالن هتشک ه د هتم  هئ

 راق عیک ه خیاردانی بیناو هم بۆاندفڕی ی هسۆر، پ هو هتو ه بك لۆیناوخ
ست  ه دیر یگهکاو کاریمر ه ئی هران هرکگی ه دیت هس هردژ هلیی،  هشیم ه هیستور هرد هس هل
ا یودن هک چه ناویتان هو هم د هرج هران وس ئیسالمی ئی جمھورۆیوخ هاستڕ یردان هوت
 یچه هوالو ه بڕیجا هتاگو هانگۆگیمای دیک ۆیهناریس هل گهج، راق عۆی ناخیکاروبار هل

 یستور ه دی هو هت کردن ڕهان ی کردن ڵقبو هودابیردوک د هه هب،  یه نی هکی دیک یهمانا
،  هو هکات هزتردۆ ئاۆی ناوخیکان یه یاسیس هشداک همۆاندفڕیم  هراق ل عیی هشیم هه

  . ۆیناوخ
 یرۆکتاتی دیکت هو هت ود هس ه دی هو هدان هره ه سیمکانیروئ گه هراقدائ عیتو هل
 یشیراگل وی ه میماکان هب وبنیرنســـ، پ هماو هئارادان هک ل یه هادڕعـــس تا ه بیمڕژ ی هنمون هل
ش  هم ئیتو هل، تکوت ه دادۆی خی هشڕی وگ ڕهدا  هتم و هل هکیر ه خیموکراسی دیکستمیس
ت  یهرع ه شی هاوچر هس هتب هک د ه خیر هماو هترجیا ئیدون یموکراسی دیتانم و هرج هک س هو
ت  هس هت دتوان هد هو هاردنژب ه هیاڕگ هک ل ه خ هو هش هوان پچه هت وب هو ه دیت هس هود
 یزمیکانیوم هسۆرپ ویسموکرای دیستمیس،  بکاتگۆڕپوردائاۆراوجۆ جیحزاب هوان ئن هل
 یژی توندوتی ه ملمالنیسروشت یه هداهیتوانا هل هو هک ه خیر هماو ه جیاڕگ هل هت هک هر هم ح هئ
  ، تگۆڕک ب هم وخ هرد ه سیند هو ژهر هب هول هفانیت هزپۆ یک یه هاستڕئا هش بیحزاب هئ
 یال هک ب ه خی هنیرۆ زیاڕرویرنج وب هت سو یهرب گه هک ئن یهزب والیرح هترهیئ
، دانی ه میوان هاپ هتکاندابب هاردنژب ه هی هسۆرپ ویاسی سیملمالن هت ولشابکڕداۆیخ
 ی هداری ئیت هس ه دب هد هو هدانگن ه دیکان ه ســـندوقیاڕگ هت ولب هاتردی زیت هخزم هنھاب هت
  . ربکات گه ه مســـوۆیخۆت بو
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 پی هب،  یه ه هی هندان هزوم هونائار هانیسروشت هری ه إغیک یه هکھاتپ هراقداککوع ه ویکتو هل
 یم هم ودوه هک یه گین هردوج ه هیدوا ه لیدار یهرما ه سیای دنیکان هقـتاب ه ئیند هو ژهر هب
ب وتورک  هر ه کوردو عی هنمون هل هفیوتائ هریوت هو هت هن نیند چه هو یهھانیج

 یمڕژ یوخانڕ یدوا هل،  هو هک یه هندراون برلکۆز هداب هتم و ه ئی هوچوارچ هوکلدوئاشورل
 یت هبیتا ه کوردستان بیک ه وخیشتگ هکان ب یه یراقش عیعس ه بیرۆکتاتید

ناتوانن ێ،  نویکراق عی هو هات نانیبن هت ب هبار هاردان سیب هن لینۆخ هرب هئازادوس
 یست هد هب هتم و ه ئیاسی سی هندیانوس وئ هارچان ۆی خی هرادیئ هوب هخوازان دیما هربن هس هل
 یت هو هشدا د هنوس ساز هارچ هم هرد هم س هل،  هو هراقدابنوسن عی هشیم ه هیستور هد هان لۆیخ
 یمانی پهست وهاوۆد هب هو ه کوردیستینالیۆ ناسیحزاب هن ئ یهال هل هک لستانگنیکاوئیمر هئ
 کورد یل گه ۆن بینووسۆ خی هارچ ی مافژید هئاشکرال هربۆدکراون ز ه کوردستان ناوزیک هخ
ک  هن وینوسۆ خی هارچ ی ماف هداو هان نی ڕیگه هت هو هم دود ه ئیت هبیتا هب،  هو هستن هو هد
 یستور هد ه کوردلیک ه خیکان یهوم هق هماف هت ب هبار هک ست همان ه وزیاسای یکند هب
 ۆیخ هرب هس هان لیاڕگشدا هدورماو هل،  هو هتبکرۆ بیاگت وجپس چهراقداب عیی هشیم هه
 یکنوس هارچم  هرد ه ب هتۆان خستی کوردستان یک ه خی هم ماف هوئ هرتوگ کوردستان یک هخ
 یک ه خپیستو هدا دیی هشیم ه هیستور هد ه ولییاسای یاڕگ هب،  هو یهاریشن ونادڕۆنا

م سازش  هئ ۆیهب،  هردوک چهب هل هرتوداکگک یه یکراق عی هوچوارچ هان لیکوردستان 
 یت هو ه دیت هاسی سۆیست په هاپرژ هراق لع هتدارل هس ه دیحزاب هئ ه کی یهوداکار هوس
 ی هسۆرپزم ویکانی مڵ گه هلی، نمانیشتی نی ه مچالح ه ناوان لیو ناو هناوان هیکپکایمر هئ
کان  یهراق عی ه زوربیزو ه خواست وئارڵ گه هل یه هوان پچهو هو هت یهتدانا ویکردن هزیموکراتید
 گی مانیتا هر هس هل هداک ه ئازادانیکمۆاندفڕی هلی، ت هبیتا ه کوردستانبیک ه و خیشتگ هب
 ین هنجوم هئۆراقداب عیکان یه یشتگ هاردنژب ه هڵ گه ه هاوکات لڵمسا ه ئیر هوین هج
و  هو هت کرد ڕهان یراق  عی خاکی چهارپک یه کورد یک هخ ه ل98%، وچ هوڕ ه بیمانیشتین
 کوردستان ۆیخ هرب ه سی داخوازی هو هتکردن ، ڕهکوردستانۆ دا بۆیخ هرب هس هان بگین هد
لستان گنی ئیت هو هکاو دیمر ه ئی هنمون ه لیھانیج یست هد هاربی بیتانن و یهال هل

سان ی کوردستان دیک ه خیاسی سی هشک،  کوردایک هرخ هس ه بون بیراق عیاندنپ هوداس
  .  هو هتــه ه دیکراو هرن هس هارچ هدابمل هرۆ زیرتوگک یه یکراق عی هوچوارچ هل
 ی هش کیــقاندن وخوۆ ناوخیکاروبار ه لیک هر ه دیردان هوست ت ه دۆیه هب هو هکی دیک یهال هل
 ی هفیر دوتائ هس ه بی هتم و ه ئیک هخ، راق عیخوارو هاست ولڕ هناو ه لیفی وتائیب هزه هم
 ڵ همۆک ه وب هون شیتر هندانڕد هردوالب هه هل هانڕۆژو هش کردو هدا داب هوسون هعی شیک هر هس
 یفی تائڕی ه شیرناوژ هل،  هو هاتڕوفو هجلی دیکان هوبارڕ هندر ه دێت وفرژکو هک د هخ
، تدر هنجام ئ ه ئیت یهاۆڤ مرژید هالیدژین تاوان وترایتر هور گهرادا گه هوسون هعی شیب هزه هوم
 گین ڕهشدایراق عیی هشیم ه هیستور هد هل هک هو هت هکراو هور گه یه هشم ک هک ئرۆج هب

وان ن هفت ل ه ئاو نیک چه ینانکاره ه بیترس ه مۆیه هب،  هو هت هداو
 یستور هد ه لیکتر یه ژید هراق ل عیاست وخواروڕ هناو هدال هوسون هعیش
ات ڕو فو هجلی دیوبارڕردو  هه،  ه کراویاریوت وئاو د هن هت ب هبی تایکند هدابیی هش یهم هه
ک ۆ دهی چهناو هل هجلی دیوبار، ڕرنگ هد هه هاوچر هس هاویاوسوریتورک هل هک
 یکان چهناو ه وب ه بغداویشار ه ول هن وی وچالح الدموچ هت ولڕ په هدکوردستاندات هب

ش یاتڕ إفویوبار، ڕراق عیاست وخواروڕ هوناو هر هت بواڕ هبدا د هر ه عینینش هسون
ت ب هدڕ پهوبغدات هر هداب هلوج ه وفیومادڕم و ینبار وقائ ه ئیکان هشار هت وبد هاویسور هل
ن  هک هداواد ه کوردو سون ۆیهب، راق عیاست وخواروڕ ه ناویکان هشار هتچ هد هو هشو هول
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 یکان چهناو هکان ل یه یسروشت هاوچر هس هک لک یهک  هن و هبک هو هکان هئاو هوان تحکم ب هئ هک
هس هدژ ک چهک  هو هعی شیب هر ه عیوت وغاز هر ن هرامب هب هانداولۆی خیتژید ه لی سروشتیک 
  . نن بھیکار هت بو هانی هراق د عی خوارویت هس هد
 یستور هش بتوانن دیر گه هئکا یمر ه ئیت هو ه دیوانیشتپ هراق بع هتدارل هس ه دیحزاب هئ
 یک تیشتگ یمۆاندفڕی ی هو ه کردنیتاق ه لیکار ه وساختروفرت وفیزو هت ه بیی هشیم هه
  هستور هم د ه ئیکان هفیموخال، ن ه بد لیراق عیک ه خگین ه دیت یهرع هروشۆنن ومڕ په
 یوانیشتپ هوبراقدا  عۆیناوخ هعس ل ه بیزبی حیکان هاشماوپب و هر ه عی هسونن هل

ن یتر هور گهتوانن  هد، دا هک چهھان وناوی جیر هرتاس هس هکالیمر ه ئگین ه جیکان هفیموخال
 ی هملمالن یدانی هم هتب هراق دع هوکات هئ، ننقدابخو هتم و ه لی ونائارامۆیی مریسات هکار
 یک ه خین خویابرحس هس هل گهن هوج ه ئیکان هفیکاوموخالیمر هوان ئ نی حساباتی یهسف هت
  . یھانی جیدار یهرما هزوس زلھیتان ویند هو ژهر هوسودوب راقع
 یزو هوتن وخواست وئار هککڕ پی هکاوبیمر ه ئیت هو ه دیرد هاوچرژ هل ه کی هستور هود هئ
راق  عیک هر شکست بخوات وخ گه همدا ئۆاندفڕیم  هل،  هو هت هتدارنوسراو هس ه دیحزاب هئ
ۆ ناوخ هل  هانگ بیکان هالنپیر هس هت بو هرک ه سیر هماو ه جی هرادی وئ هو ه بکاتیت ڕه
و  هو هت ڕه هبن هدال هک چه ناویر هرتاس هس هراق ولع ه لیاسی سیت همعاد، ت وی هو هر هد هول
ش  هم هئ، ترداد هس ه بگۆڕیوئا هک چهراق وناو عیک ه خیند هو ژهر هب ه تردا ولیکوید هب

 ی هودار هئ، دات هرئ هراق ب عیک ه خی هخ یه یونائارم هاوژئا هک یهن هو ه ئیمانا
 ب هتم و هئ هک هکراو ۆیهم کارب هوئ هـسپیر ه هیر هردوس هراق ه عیک هست خ هد هت هدراو هک
،  یهک وا یهکو هر و هردوال داه هه هراق ب عیک هخۆدا ب هناغۆم ق هل، تب هن هاوژئا
ت ب ه دروست ن لیک یه هاوژ ئایچت وه بکرڵقبو هو هک هن خ یهال هل هک هستور هرد گه هئ
 یک ه خیبینس هوتن ب هرک هداس هندیئا ه ل هو یهت کرا ڕهش یر گه هوئ یهکایمر هئۆوتن ب هرک هس
ش یوخاوڕ یعس ه بیزبی حیکان هاشماوپب و هر ه عی هسون هاست، ڕتب هراق دع
 یند هب هندب هب هک هستور هود ه ئینانھپم شکست  هب، ن هک هد هتفادسیئ هت هوفرس هل
 یکدانی هم،  هنراوچ ههل وخورافات ه ه وجیستینۆڤ شیما هربن هس هل
  . کات هرد هب هست هراقدا دع ه لیموکراسی دیستمی سیاندنپس ۆچهونجاوتربگ

 ندا ۆمان هحمد ســ هبوبکر ئ ه ئ20-9-2005 


