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  ئازاد عوسمان. د ... تی نوی کوردستان چییه؟ زراندنی حکومه مه وتنی دا تیی دواکه ره هۆی بنه

  
  له، )ی ئارام ناوچه ( کوردستانی ئازاد ئازادیی له) زرینی (می رده  سه پاش سالک له

  لهمان  رله ی کوردستانیی و ناکارایی په ره ی به وی چارچوه بایی پته مانی ته نجامی نه ئه
   له ی براوه وره ردوو حزبی گه  نوان هه مان له رله ییکردنی کورسی په نیوه به ئاکامی نیوه

 التیی سته لدانی دووده رهه ر سه به و له) تی کیه پارتی و یه ( دا92لبژاردنی  هه
رچوونی بریاری ستراتیجی  رم و ده تی هه نو حکومه له) الت سته تی ده ئیزدیواجیه(
رم؛  تی هه مان و حکومه رله ی په وه ره ده له (کان  یاساییه لبژردراوه  هه زراوه ی دامه وه ره ده له

بارودۆخکی ئالۆز )  وه وره ردوو حزبی گه تی هه رکردایه  سه  جودا له ر و به کسه  یه واته
ر  سه  له ستبوونی کشه  هۆی خه  بووه داگرت و) ی ئارامی ناوچه (کوردستانی ئازادی

 باتی  له، کردنی  بۆ چاره نا بردن بۆ توندوتیژیی و بگانه الت و سامان و په سته ده
  ی سیاسی دیموکراتی و شوازی دیالۆگی شارستانیی له سه سپاندنی ربازی مونافه چه

ی  وه ستۆی لپرسینه  ئه  پناو گرتنه یی له وه ته ندیی گشتیی نه وه رژه ی به چارچوه
. )موو ووالتانی دیموکراتی جیھان ک هه وه (بردنی داهات روه الت و به سته لسوراندنی ده هه

کی دژوارتر و  یه شوه به، کان ته وه راستی نه  ناوه له" براکوژی"ری شومی   دیسان شه بۆیه
فت پداکردنی   نه  به–ی  که یان ئاگره م جاره ریک بوو ئه  و خه  رپابووه  جاران به ترسناکتر له

 دا  ریش نجامی شه  ئه له.  وه بسوتنت ر و ووشک پکه  ته– کوردستان رانی داگیرکه
 جارک  لبژردراوی کوردستانیش به مانی هه رله په  و  دوو پارچه کوردستانی ئازاد بووه

 واقیعی  به) خت دا ولری پایته  هه له (رمیش تی ئیئتیالفیی هه وت و حکومه کی که په
  .  وه شایه لوه هه

  ی خۆی له که تی حزبه رکردایه سه به تکی  ی حکومه که ریه وره هه ردوو حزبی گه پاشان هه
ناوی  به، ردا گرت سه ستی به ری ناوخۆ ده  ئاکامی شه  له که،  دا یه و دوو پارچه ک له یه پارچه
  !پکھنا)  سلمانی  له وی دیکه ولر و ئه  هه  کک له یه (رمی کوردستان تی هه حکومه

نی نیشتمانیی  نجومه لبژاردنی ئه کی هه  یه  ی یاسای ژماره51ی  ی مادده وره گ به
 و 1995   له ساالنی واته: وه لبژردرته  سال جارک هه3ر   هه مان رله یه په بوا ده، کوردستان

   له مان رله  په بوایه ی واشنتۆنیش ده وه وتنی ئاشتبوونه  پی رکه ؛ به2004 و 2001 و 1998
نجامی   ئه بایی سیاسی له بوونی ته ر نه به الم له به.  وه لبژردرته  هه1999مموزی  ه ت1
وتنی ئاشتی واشنتۆن  کردنی رکه ج نه ر جبه به کی و له ره وامبوونی دوو به رده به
 درژایی   به بۆیه، کرا ج نه می دیموکراتی جبه ی سیسته تییه ره  بنه رجه م مه  واوی ئه ته به
ی  کگرتووی دیکه تکی یه  حکومه  و نه وه لبژردرایه  هه مان جارکی دیکه رله  په  سال نه12
تی  ره رجی بنه  مه که،  زمانی ستانداردی نووسینی کوردیش وه و نه زرایه رم دامه هه

ی ی وه ته ی کیانی نه ردی بناخه و و به یی پته وه ته کگرتنی نه یی دروست و یه وه ته هۆشیاری نه
  .      وه  کایه یه هاته خۆی ئایینده ربه سه

ی  ی دیکه که  و ئازادبوونی پارچه2003 نیسانی  عسی فاشی له پاش روخاندنی رژمی به
تکی  رفه ده، ختی رژمی تۆتالیتری روخاو  بن باری سه موو عیراق له کوردستان و هه

بۆ ، خسا ره) تی سیاسی دایهرکر تی بۆ سه تایبه به (لکی کوردستان  بۆ خه زرینی دیکه
  : وای کوردستان رخستنی دۆزی ره سه
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 رگای چاکسازی  له (سپاندنی دیموکراتیی  چه کگرتنی خۆیی به بایی و یه ی ته  مایه  له-
ر   هه له (کحزبیی نگی رژیمی یه ی ته  بازنه رچوون له  ده به: می حوکمرانیی سیسته
  له (ردوو پارچه دا هه  حیزبی له یدانی فراوانی فره بۆ مه) التی حزبک سته ک ده یه پارچه

  زگاکانی حوکم به رگای پاکسازی ده و له، )موو کوردستانی ئازاد دا ی هه چارچوه
  واته، ی کوردستانی ئازاد دا ردوو پارچه  هه لیی ئیداری و دارایی له نده لستیکردنی گه رهه به
 رمی کوردستانی عیراق  هه– سی  و له دو–تی  ردوو حکومه زگای هه  دام و ده له
  . )کوردستانی باشوور(
ی سیاسی عیراقی  ی پرۆسه  چارچوه  له واته (تیی گونجاو رجی بابه ل و مه ی هه  سایه  له-

  . )تیی وله یمانانی نوده  پشتیوانی هاوپه  شانی ئۆپۆزسیۆنی عیراقی جاران به نوێ شان به
  ئازا و هۆشیارانه، ی ووالت وه ره  و ده وه  ناوه ی کوردستان لهلک  تکرای کورد و گشت خه بۆیه
وتنکی ب هاوتایان بۆ  رکه نگدان کرد و سه ندوقی ده  سه  روویان له  وه خۆشی و شادییه و به
پارتی و  ( وره ردوو حزبی گه تی هه رکردایه موان سه و پش هه، ست هنا ده ل و نیشتمان وه گه
مو  ی هه  گوره نتیق و به  پی ئوسول و مه  به بوایه  ده بۆیه. رگرت  لوهسوودیان) تی کیه یه
رمی  مانی نوی هه رله  پکھاتنی په کی کورت له یه کی دیموکراتی پاش ماوه مایه  بنه

لکی کوردستان و  کریزیی خه ی یه وه بۆئه، زرت رمیش دابمه تی نوی هه کوردستان حکومه
نگی  بایی بۆ زۆرترین ده ودای ته مه   (هزتر بت تییان به رکردایه یامی سه لوست و په هه
، ل بیانییان فراوانتر بکرت گه  له کگرتوو بۆ دانوستاندن  سیاسی یه لبژاردن و خیتابی هه
کو  ؛ و تاوه) رک و کاری ناوخۆش کی ستراتیجیی بۆ ئه باییه  ته بایی بکرته  ته واته
مو   بۆ هه  چاکترین شوه به) با و جنشینکردن تی کاره تایبه به (شکانی  گرنگه تگوزارییه خزمه
ر بکرت   زوترین کات کۆری زانیاریی کوردی کاریگه و به، ج بکرن لکی کوردستان جبه خه

لنکی   و که کجار گرنگ کی یه  پویستییه  که–ی زمانی ستانداردی نووسینی کوردی  وه بۆ ئه
   کار بترازت؛ واته نگتر بت و کار له ی زۆر دره وه پش ئه (م بدرتنجا  ئه–  یه وره زۆر گه

  . )کیی ببین ره تووشی چار زمانی نووسین و چار به
موو  هشتا هه،  ریوه مان دا تپه رله لبژاردنی په م هه ر دووه سه  مانگ به9  چی وا پتر له که
  وه رۆشه په کگرتنن و به زرۆی یه  دونیا تامه ی کورد له وه ته لکی کوردستان و گشت نه خه

مانی  رله  پال په هشتا له، رمی کوردستانن تی نوی هه زراندنی حکومه روانی دامه چاوه
مو   هه رمکی فیدرالی له  هچ هه  له نده رچه هه (!ن رم هه تی هه رم دا دوو حکومه نوی هه

  هشتا،  رمی کودستانی مه  هه الم له ؛ به) بت  و نابت هه تک نییه  حکومه جیھان پتر له
ولر  ی سلمانی و هه  ئیداره  به که (کتی و پارتی ی یه که  کۆنه ته ر دوو حکومه هه

ی پش " ئیداره"ردوو  ی هه وه کگرتنه  یه ر کارن و هشتا باس له سه له) بردرن ناوده
 باس  کی زۆره یه ردوو حزب ماوه هتی ه رکردایه سه! کرت  ده ر وبه مه  مانگ له9لبژاردنی  هه
)  مرۆ تا ئه (الم هشتا به! ن که کنیکی ده می ته و مانی تشتکی که که  له سه واوبوونی مه  ته له
کان  رکرده  لدوانی سه ک له روه هه! وتون که  رنه کنیکیه  ته مه  که م تشته ر ئه سه له
  ک و ته یه یشتونه گه  نه وه کگرتنه و بۆ یه هکی پت یه ر بناخه سه تا ئستا له: وت که رده ده

زیر و  مو وه و هه ن و چی له الو بکه ت تکه ردوو حکومه کانی هه ته زاره  چۆن وه دیارنییه
زیر و  و وه ر ئه رج بت هه کبگرن و مه ت یه وله ی دوو ده وه ک ئه وه (ن  بکه ری گشتییه به روه به
زیر و   وه  وه  ببنه– دان  و پۆستانه  له ندین ساله  چه  که–ش   گشتییانه ره به روه به
تی نوی   حکومه راستی دا پویسته له (روانکراو تی نوی چاوه ری گشتی حکومه به روه به
  . )تکی تکنۆکراتی لھاتوو بت رم حکومه هه
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  ی خرایه تۆیهس په و پاله بوو له رۆلکی سلبی هه)   سیاسییه گژاوه (م بارودۆخه بگومان ئه
ندک تشتی گرنگ بۆ کورد و   هه ردان له ستبه تی سیاسی کورد بۆ ده رکردایه ر سه سه

سکردنی دیاریکردنی  ی با  باره تی له تایبه  به–یی عیراق  میشه ستوری هه  ده کوردستان له
   و بهکان  مژوویی و جوگرافییه تی راسستییه ره ر بنه سه رمی کوردستان له سنووری هه

ها  روه هه، )957 و 947 (تی عیراق وله رژمریی ده کانی سه  کۆنه رچاوگرتنی ئاماره به له
رمیی  ودای فه  کوردی و مه-بی  ره تی عیراقی عه وله ی ده قینه ی راسته دیاریکردنی ناسنامه

  . زمانی کوردی
رباری  سه (تانرمی کوردس تی نوی هه زراندنی حکومه وتنی دامه  دواکه  که ئاشکرایه

راسانکردووه و  لکی هه  و خه تگوزارییه ترین گیروگرفتی خزمه وره  گه با که بوونی کاره نه
)  کان راوه تی گه تایبه  به–رکوک  کانی که ی ئاواره وه کردنی جنشینکردنه رنه سه ل چاره گه له

کی  یه شوه  و به وه هت لکی کوردستان بالوکردوه  نو خه کی زۆری له رانییه نائومدی و نیگه
ی   رژه  له–ک  یه  تا راده–لوستیان و  ست و جۆش و هه ر هه  سه کاته سلبی کار ده

الم  به.  وه داته نگ ده یی ره میشه ستوری هه ی ده  باره ی راپرسی له  پرۆسه شداریکردن له به
بات  کانی خه پانه ره گۆ ی له موو قوربانیانه و هه رای ئه ره سه، لکی کوردستان ر خه گه ئه

و ئازایی و  رای ئه ره  سالیان و سه80  ی پتر له هایه  پربه و خۆراگرییه رای ئه ره  و سه داویانه
لبژاردن و   رۆژانی هه  له وه ترسیی ترۆریستانه ف و مه  رووی گه ی له  دیاره ترسییه چاونه

  مانی عیراق له رله می په نی دووهلبژار ی هه ی واده وه تا نزیکبوونه، لماندیان راپرسی دا سه
) ئیستیحقاقی (می رهه  به  له –و کاته  ر تائه گه  ئه–ری داهاتوو دا  راستی دسمبه ناوه
ی  ستکردنی دیارده خه  هۆی  بته  ده فتاره م ره بگومان ئه، ش بکرن م ببه که لبژاردنی یه هه

رابی  کجار خه کی یه یه وه ش کاردانه مه  ئهلکی کوردستان و  نو خه له" ت  سیاسه بزاریی له"
  مانی عیراق و له رله لبژاردنی داهاتووی په  هه شداریکردنیان له ی به ر رژه سه بت له ده
  مانی داهاتووی عیراق و له رله  په یمانیی کوردستانیی له ی فراکسیۆنی هاوپه واره ر قه سه
  . ی دۆزی کورد می ئایینده رجه ر سه سه اق و له عیر ی دیموکراتیی له رۆژی پرۆسه ر پاشه سه
ردوو  تی هه رکردایه  سه لی کوردستان له وای گه ر رگای داوای ره ی سه ره گه رحال ته هه به

   ل له وای گه  ره  و مافی ی کوردستانی ئازاد ردوو پارچه ی هه وه کگرتنه  بۆ یه وره حزبی گه
، ش یه م گرێ کۆره ئه.   گرێ کۆره ته  بوه رم ختی هه ایته پ رم له تی هه ک حکومه بوونی یه هه
ی  وه  کۆبوونه  به لکی کوردستان و نه  دوعاکردنی خه  به ربرین و هواده  به نه
لن و لدوانی   به  به  و نه وره ردوو حزبی گه تی هه رکردایه ی بپایانی سه وه ره که کالنه یه

  .  وه کرته ده، )وو داند رۆژکی داهات  چه ک له وه (رووت
لکی کوردستان  الم خه به، کجار تاله  یه  و  رچاو کی به ستییه  را  باره  ناله م دۆخه  ئه وه داخه به

م  ی ئه وه کردنه ی دروست بۆ   شوه وام به رده  کۆششی به ن له شبین بن یان کۆلبده نابت ره
   . بت کو ئاسانیش نه باوه،  یه گرێ کۆره
وه ینه شییبکه،  تای گوتار دیارکراوه ره سه له که، یه م گرێ کۆره تیی ئه ره ستا هۆی بنهجا با ئ   
  :ین ستنیشان بکه ی ده که رییه سه و چاره

 رژمی  می گداکوتانی سیسته ره: کانی تییه ینه مو مه  و هه م گریه تی ئه ره هۆی بنه، ل به
ی  ردوو ناوچه  هه  له ی کوردستانی ئازاد دا؛ واته ردوو پارچه  هه  له کحزبییه وانیی یه حوکمره

تی حوکمرانیی  ره ر بنه سه ت پکھنراون له تی دوو حکومه کیه التی پارتی و یه سته ده
ی  مه و سیسته ک ئه وه، ند حزبکی بچوک ل چه گه ی پاشکۆ له ره ل بوونی به گه له (کحزبیی یه
مو   هه  خۆی له که، )الت باو بوو روپای رۆژههو کانی پشانی ئه  سۆشیالیسته  ووالته له
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رۆکی   سه ر له هه (  ئیداره  له واته، نونت ت دا ده دوو حکومه ر زگاکانی هه  و ده زراوه دامه
زگای ئاسایشی  و پۆلس و ئاسایش و سوپا و ده) تایی ره ی سه ری فرگه به روه زیران تا به وه

ردوو  هه ت به فزیۆنی تایبه له ی رادیۆ و ته یس و ئزگهکادیمیای سوپا و پۆل ت و ئه تایبه
  واته،  وتنه کگرتن و پشکه وی یه ی پته  بناخه که (شی که رییه سه چاره. التدار سته حزبی ده

یی و  کانی دوو پارچه  تیه الیه  سیاسی و ئابوری و کۆمه فته مو گیروگره ریی هه سه کلیلی چاره
وتوو و   دواکه کحزبییه می حوکمرانی یه م سیسته گۆرینی ئه:   له بریتییه)  تییه دوو حکومه

وتوو و  حزبیی پشکه می حوکمرانیی فره  سیسته به ،   دا که ردوو پارچه هه  له وتووه که رنه سه
  که ته ردوو حکومه زگاکانی هه  و ده زراوه  کردنی دامه به:  ) دیموکراتیی (وتوو رکه سه

  به) وال  و ئی حزبک له ئی حزبک لره (زگای حزبیی  و ده زراوه  دامه له)  که ئیداره(
ت و سوپا و پۆلیس و   حکومه چیدیکه. لی کوردستان موو گه تیی هه وله زگای ده  و ده زراوه دامه

ی  که  پارچه بن و له نیا ئی پارتی نه  ته یه م پارچه فزیۆن له له ی رادیۆ و ته ئاسایش و ئزگه
ت و سوپا و پۆلیس و ئاسایش و رادیۆ و   حکومه لکو ببنه به، بن کتی نه ئی یهنیا   ته دیکه
  . رمی کوردستانی ئازاد دا کانی هه  گشت ناوچه لکی کوردستان له فزیۆنی تکرای خه له ته

تواندرت  ده ) دیموکراتی ( قینه حزبیی راسته وانیی فره ی حوکمره ر بناخه سه نیا له  ته واته که 
و  رئه هه. زرندرت و دابمه کی راست وپته یه  شوه رمی کوردستان به تی نوی هه حکومه
ی  تی پوانه ره ر بنه سه  له که  ته نویه ی حکومه  و پایه ی پله وه کرت لپرسینه ش ده کاته

  به) ت فائه که (داونی پاک و لھاتوویی، ستی پاک ده، رابردووی سیاسی پاک: دروست
ت  نسوبیه ت و مه حسوبیه  پی مه  به و بۆ شونی گونجاو بسپردرت و چیدیکهسی گونجا که

لستیی  رهه  دروستی به خشرن و به به للوق نه مه یی و ته نوکه تی هه الئی حزبایه و وه
فۆن  له رات و ته رهوودکردن و بازرگانی و قۆنته رزفه لدان و ئه رگرتن و پاره رتیلوه به

. لی ئیداریی و دارایی بکرت نده ی گه کانی دیکه  دزوه موو دیارده ئیحتیکارکردن و هه
لبژاردنی  ی هه ی واده وه ستۆی نزیکبوونه په  ژر پاله ی ناچاریی له وه کگرتنه ر نا یه گه ئه
م  ئه) دووا مانگی (ری راستی مانگی دسمبه  ناوه یی عیراق له میشه مانی هه رله م په که یه

ولری   هه رم له تی داهاتووی هه  نو حکومه له" التیی سته دووده"ی  اخهر بن سه سال و له
کانی   ناوچه له (کحزبیی می یه  سیسته وامبوونی رده تری به ژر چه  له خت دا؛ واته پایته
کی  یه وه کگرتنه یه،  وه کانییه وته  چه وامبوونی دیارده رده  به و به)  دا که ردوو پارچه هه

کانی قۆناخی ناسکی   و پداویسته وه  ئاستی لپرسینه بت و له  الواز دهشیی و رووکه
لکی  ژار و خه کانی چینی هه لکی کوردستان و دابینکردنی پویستییه شی خه باتی هاوبه خه

  ربخات؛ چونکه تی سه پشیه ی له ورازه م هه وای کورد له  نابت و ناتوانت دۆزی ره ئاواره
  . زرت و دانامه ی پتهک یه ر بناخه سه له

ی دروست  نگاوی پویستی دانانی بناخه  هه وره ردوو حزبی گه تی هه رکردایه بت سه  ده بۆیه
می   سیسته ردان له ستبه  ده واته (رمی کوردستان تی نوی هه زراندنی حکومه بۆ دامه

وتنی  یاندنی رکه پش راگه) ی کوردستانی ئازاد دا ردوو پارچه  هه کحزبیی له حوکمرانی یه
ر  هه که (یاندن کانی راگه ناله  که له"  ولر و سلمانی ی هه ردوو ئیداره ی هه وه کگرتنه یه"
ی  م پرۆسه ی هه وه بۆ ئه. بھاون، )ن م سال ئیمزای بکه ری ئه راستی دسمبه بت تا ناوه ده
تی  م حکومه وت و هه هربک  کوردستانی ئازاد دا سه می دیموکراتیی له کردنی سیسته شه گه

ر رگای   سه  له وره  زۆر گه کی یه ره گه م ته ر بت و هه و و کاریگه  کردار پته رم به نوی هه
  .  باشوری کوردستان الببردرت وای کورد له دۆزی ره

  23. 10. 2005 –رلین  به


