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  یاسین بانیخنییاسین بانیخنی... ...  و نا دا و نا دا   دوو ڕیانی به دوو ڕیانی به  کورد لهکورد له

  
ڕووی  نووسی مرۆڤ ڕووبه  چاره  قورس نییه وه ی ئه نده وه هیچ ئه

' نا'یا '  به '   له شدا جگه و پرسیاره و له وه یته پرسیارک بکه
  پم وایهمن .  وه مدانه بت بۆ وه  نهبژاردنی تری هه

مرۆڤ به بۆ دیاریکردنی ' نا'یا '  به'بژاردنی   هه ناچارکردنی
واو  ش ته مه  ئه که، پاندن  سه  له نووسی بۆ خۆی جۆرکه چاره
  کک له  یه وه ر ئه به له. ی ڕساکانی دیموکراسییه وانه پچه
کانی  کانی دیموکراسی زامنکردنی ئازادی تاکه ره  پکھنه خاه

  گا ئازاده ر تاککی ناو کۆمه ی هه و مانایه به  گایه ناو کۆمه
ن و کام   کام الیه بهنگ  کاندا ده بژاردنه  کاتی هه ی له وه له

یان ،   خۆی بۆ پاوتووه یه و پۆسته  شیاوی ئه که، دات تی ده سایه  کام که نگ به حیزب یا ده
  .  وه کاته تده بژاردن ڕه کی داب هه یه  شوه ر به هه
  ت له سه حیزب یا ده،  با نییه ی کاره ری وزه مھنه رهه کی به زگایه ده  ڕای من دیموکراسی به

کو دیموکراسی بۆ  به،  وه بۆ ڕوناک بکاتهکانمان  شارو شارۆچکه  بۆمان بھنت و ڕۆژئاواوه
دیموکراسی شتکی جیاو ،  کی دیموکراسییه گایه ر کۆمه ی هزری ناو هه شه می گه رهه خۆی به

 ڕازی   دیموکراسییانه و شوه  به  نابت ئمه بۆیه، گا و هوشیاری کۆمه شه گه ه ل داباو نییه
ر ووت و  ناو هه  دیموکراسی له وه ر ئه به له، خشن به ت پمان ده سه حیزب یان ده، بین
  هک ل  وه وه وانه  پچه ک به ڕوات نه  ده وه ره  ڕا بۆ سه وه  خواره کی دیموکراسیدا له گایه کۆمه
ش  مه ر ئه هه، خشت به گای ده  کۆمه ک به ک دیارییه تدار وه سه حیزبی ده،  تدا باوه ڕۆژهه

  له. ک گشتی کی حیزبی بت نه  زیاتر دیوکراسییه  دیموکراسییانه و جۆره ئه،  وای کردووه
کی  یه ه شو رعی نین و به کان بۆ خۆیان شه  حیزبه وه ر ئه به ڕاستدا له تی ناوه ڕۆژهه

ت  کانی دیماگۆگیه موو شوازه نا بۆ هه  په میشه هه، ت سه ی ده  پله ته شتوونه گه رعی نه شه
ت  سه تی ده رعیه  شه وه و ڕیگاشه ن و له گا ڕازی بکه تا بتوانن کۆمه بن هه تدا ده  سیاسه له
کی  وا چه ئه، ست بھنن ده وتن به رکه توانن سه  نه وه م ڕیگاشه ر له گه ئه، ن خۆیان بده به
ی خۆیان  تانه و سیاسه هلک   بۆ رازیکردنی خه یه  ئاماده میشه  هه وه و چاوسورکرنه شه ڕه هه

  . خوازیارین
ردوو حیزبی  ی هه  ساه تی چوارده ماشای سیاسه  ته وه م ڕوانگه ڕۆین و له ر دوور نه گه ئه
  به. بینین  ده تانه م شوازی سیاسه اشکرا ئه ئ وا به ئه، ین  کوردستاندا بکه تدار له سه ده

 ڕگای  و جگا توانیبتیان له تدار تا ئه سه ردوو حیزبی ده  ساڵ هه درژایی چوارده
دی ناکرت  ی تدا به قینه کی دیموکراسی ڕاسته مایه  هیچ بنه که،  وه تی حیزبییه دیموکراسیه

، کیشدا شکستیان هنابت ر جگایه هه و له وهتی خۆیاندا سه ت و ده  سیاسه یان به درژه
یان  ه  مامه قانه کی زۆر ده یه شوه و به م بردووه کی زۆرداری و سته نایان بۆ چه وا په ئه
  یانتوانی به ک نه  ساڵ نه  درژایی چوارده به  م دوو حیزبه ئه.  گادا کردووه ڵ کۆمه گه له

ش  یه و متمانه کو ئه به، کی کوردستانن ی خه قینه تهری راس  نونه که، لمنن ڕاستی بیسه
کوردستاندا   چیتر ناتوانن له که،  یه وه ئهش  گه باشترین به، ستیاندا ده یان بوو له هه
ک بۆ خۆیان  نگی خه چیتر ناتوانن ده، نن یه نجام بگه  ئه  به بژاردنکی ئازادانه هه

  که،  وه نده و ناوه نووسی کورد به ی چاره وه ستنه  بهغداد و نا بردن بۆ به په  بۆیه، ڕاکشن
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و  لماندنی ئه سه، ک نووسی خه ر ژیان و چاره  بۆ سه یه وره کی گه یه شه ڕه  هه میشه هه
تکی کاریزمی  سه موو حزب و ده ڕاستی کاریزمین و هه  به م حیزبانه  ئه که،  یه گه به

رکوتکردنی   و سهکوتکردنم کاتی پویستدا بۆ ده  له تا یه همی هه  دوژمنی وه پویستی به
   دوانزه  له وه  بیرمان بته  به ر ئمه گه ئه.  وه ریان زیندووی بکاته رامبه ک به زایی خه ناره

ی  مه عس بۆ کوردستان کارتکی گه ی حیزبی به وه ڕانه همی گه  وه میشه سای ڕابردوودا هه
 دژی زوم و زۆرو  ک له نگکردنی خه  بۆ بده وه زبهردوو حی ست هه ده سیاسی بوو به

 دوا  بجه ه ساتی هه نفال و کاره ی ئه وه  بوونه همی دووباره ئستاش وه. کانیان ییه نده گه
، ن  بده ستوره و ده نگ به ن ده ک ناچاربکه ی خه وه بۆ ئه، وه م دوو حیزبه ست ئه ده  به کارته

  ئایا حیزبه،  یه وه  ئه که  پرسیاره بۆیه. پارزت کانی خۆیان ده ندییه وه رژه نھا به  ته که
، تکی دیموکراسی وه  بنیاتنانی ده مانی عراقدان و باس له رله  په مۆ له  ئه کان کوردییه

م  ک به ستور خه شنوسی ده نگدانی ڕه بت بۆ ده چۆن ده، ن که مانی فیدرای ده رله په
ساتی  ی کاره وه بۆ ئه،  وه بته  نه  دوباره بجه ه نفال و هه ی ئه وه بۆ ئه' ،  بترسنن؟ شانه ڕه هه
  م ئاماژانه ر له گه ئه. 'ستور  ده  به نگ بده ده،  وه بته  نه و دووباره کان و کۆڕه رزانییه به

، ومانکانی مژو رگبه  جه ساته موو کاره و هه بجه ه نفال و هه بینین هشتا ئه ده،  وه وردبینه
  یان له وه  بوونه کانی دووباره ره گه  ئه  له رکی تره گه کو ئه به،  هاتووه ک کۆتاییان پ نه نه

ر  گه ئه، داین ساتانه و کاره ی ئه وه  بوونه ری دووباره گه م ئه رده به  له هشتا ئمه، داهاتوودا
موو  و هه م حیزبانه ئهڕۆکی   ناوه  له وه م دروشمانه  له ئمه. !ستور  بۆ ده ین به نه

 عراقدا   دیموکراسی له که، ین گه مانی عراقدان تده رله  په ش له و حیزبانه پکھاتی ئه
یمانکی   په ندی به یوه  په نده وه ئه،  یه  هه وه م ڕۆژگاره پاندنی ئه  سه ندی به یوه ی په ونده ئه

  وه  ئه  له بت ئمه  ده بۆیه،  کاندا نییه  عراقییه موو حیزبه  نوان هه  له وه هتیی یه کۆمه
شت   عراقدا ده ر گۆڕانکی سیاسی له هه کان و له  ساته ر ساتک له  هه  له که، ین تبگه

نفال و گازی  و کورد دوچاری ئه وه  دایک بته ت جارکی تر له دیکتاتۆرییهت و  تۆتالیتاریه
دیموکراسی :"ت ک هانا ئارنت ده ی دیموکراسی وه وه ر ئه به له.  وه و بته میاوی و کۆڕهکی

  وه زووی پکه نجامی ئاره رئه  دیموکراسی به وه ر ئه به له،   تکشکانه  قابیل به مکه سیسته
  .  " تک بچت زووه و ئاره شیت ئه کاندا ده ساته ر ساتک له هه  له بۆیه، ژیانه
  وام له رده تدار به سه ردوو حیزبی ده ی هه  ب تام و ب مانایه  حیزبییه م ڕکالمه  ئه
نووس و   چاره  له  ئامزه شه ڕه هنده هه، ن که خشی ده  په وه یاندنه کانی ڕاگه ناه که

ر  هر ه سه  له وه  ڕووی سایکۆلۆژییه کی زۆر خراپ له رییه  کاریگه نگه ڕه، لی کورد داهاتووی گه
کی   داهاتوویه ون به ی خه وه بری ئه له  که، کی وا دابنت یه  شوه بهگای کوردی  تاککی کۆمه

  م شوازه ئه. تیدا بژی یه کی کۆمه  فۆبیایه ناو  له وه وانه  پچه به،  ببینت وه شه گه
  له،  یه هو دوو حیزب ڕۆکی ئه کردنی ناوه سته رجه  ڕاستی به به،   حیزبییه نده پوپاگه
ک   ئامز خه شه ڕه ی هه وه ش توانن به کان ده  تۆتالیتاره زبهینھا ح  ته چونکه، دا وه بیرکردنه
و  کی دونیادا ئه ر جگایه  هه گینا له ئه، ن نکاندا بکه بژارده  هه نگدان له  ده ناچار به
نی  به، ن که کی جوان ده ه بۆ دونیای نده پوپاگه، پاون بژاردن ده ی خۆیان بۆ هه حیزبانه
  له. ناو بردن ڵ له  کۆمه ی به شه ڕه و هه وه ک چاوسوورکردنه نه، ن ده ک ده خه خۆش به

ت  بوایه تی بۆ کورد ده  تایبه تدا به  سیاسه ی سیاسی و کارکردن له وه ڕاستیدا بیرکردنه
، نازی، رکی فاشیر هز گی هه کش کردنی ڕه ناو بردن و ڕیشه ت بۆ له ئیشکردن بوایه

ی   ئاینده  له که، تی یه کی سیاسی و کۆمه یه ر کایه ناو هه ت له ت و تۆتالیتاریه دیتاتۆریه
 ئیشکردنی سیاسی کورد بۆ  وه وانه  پچه ک به بت نه تیان هه سه وت ده یانه عراقدا ده

   . وه  ڕگای میدیاکانیانه  بت له وانه کانی ئه ی ونه وه ڕانه گه
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وانمان بۆ  ی ئه ورانه و درۆ گه کان ئه ی حیزبه کوردییه  بمانایانه و ڕکالمه کی تری ئه ڕوویه
  رزانی به رۆکی عیراق و با سه بانی به بژاردن و دوای بوونی تاه  پش هه که،  ڕوو خاته ده
وون ب وان نه ی ئه ئه، کی کوردستاندا کردیان ڵ خه گه رمی کوردستان له هه رۆکی سه
ر  هه' کرت  ده  کیمیاوی پدا وو نه  توشی کۆڕه کرت و نه نفال ده  ئه چیتر کورد نه' :یانگوت ده
مۆ  و ڕگرو قاچاخ بوو ئه ته رو چه ی جاران تکده و کورده ئه' :یانگوت بوون ده وان نه ئه
  ی حیزبه وه رکردنهوت مانگدا توانی بی ش حه ی شه  ماوه  چی بوو له و هزه ئه. !' تداره سه ده

  نگ به ده' نا ' ک به ر خه گه  ئایا ئهی عراق بگۆڕت؟  ئاینده ر به رامبه کان به کوردییه
و  تۆ بی ئه ؟ وه بته هنفال د  کورد توشی ئه کووه چۆن و له: ستور بدات پمان نان ده

  ک له چکردنی خه بۆ ملکه، تک ب نھا دیموکراسییه  ته  ئاراوه دا دته  ئاینده  له دیموکراسییه
ی  و شوه نگدان به ده ک به  ڕای من ناچارکردنی خه به. ؟کانی حیزبدا ئاست داخوازییه

ر وا  گه ئه،  و حیزبانه تی ئه  رازیبوونی سیاسه  به که ناچارکردنی خه، وت یانه کان ده حیزبه
  . ؟ یه تیفیان هه وستی نگه ههر ڕیفراندۆمی کوردستاندا  رامبه به لهکان   بۆ حیزبه نییه
  که،  شکستی گوتاری سیاسی کورده: ت کان پمان ده ی میدیای حیزبه نده ی پوپاگه وه ئه

،  یه و گوتاره شکستی ئه، دا ک ده  خه کی جوانیان به یه نی ئاینده  ڕۆژان به ڕۆژک له
تی   ئایین و سیاسه یه و گوتاره  ئهشکستی،  وه کرده وستکدا کۆ ده  هه کی کوردستانی له خه
ڕوان  چاوه،  یه ونانه موو خه و هه شکستی ئه، دا  گرێ ده وه تیدا پکه یه یمانکی کۆمه  په له

ڵ  گه ی له  هنده که،  خالقی سیاسی کورده شکستی ئه.  دی بووین دیموکراسی بۆمان بھنته
و  دان به نگ نه ر ده گه  ئه بۆیه، استگۆ نییهی خۆیدا ڕ که له ڵ گه گه  له دوژمناندا ڕاستگۆیه

 ڕای  وا به ئه، ت بت  خیانه کانی ئرانه ی سیستانی و ئاخونده که عه رجه  مه که، ی ستوره ده
مۆ  بت ئه  ده بۆیه،  ت نییه مۆ کورد پویستی به خیانه ی ئه من هیچ ڕۆژک هنده

ر  قی ژر مزه ستورک عه ین و بین نا بۆ ده بکه   مژووییه ته و خیانه  ئه وه پکهموومان  هه
ستورک  دهنا بۆ ،  وه ترسییه  مه خاته کانی من ده ستورک ئازادییه نا بۆ ده، نووسیبتی

 عراق و  کوردستان له، ب عاره  بۆ ریفراندۆمک کورد له به،  میژوو یله کۆ  به وه مکاته ده
 .  وه  ئایین جیا بکاته ئازادی له
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