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  تاح مال فه جه .. وه النه گای گه ی کۆمه ڕوانگه له گای کوردی ئاستی ڕۆشنبیری کۆمه

  
 ئابوریه   باره  به ستراوه لتوور به  دوای که لو نیشتمانک له ر گه وتنی هه  ئاستی پشکه دیاره
 و ندو بوو ئه  سه شه ئابوری گهلتووری  کهلو نیشتمانک باری  ر وت وگه  هه وه یه که

و  ره کانی ڕوویان به ئاراسته وه، چت وتوو ئه کی پشکه گایه و کۆمه ره  به گایه کۆمه
    . کی مۆڕاه گایه کۆمه

وشی  و ڕه ک پله ری گتیدا کۆمه رانسه سه گای مۆڕاڵ له گا یان کۆمه باری ڕۆشنبیری کۆمه
ند  چه ین به ین و بیانکه ڕیزژمری دیاری بکه  بهتوانین  جیاوزی نوانیان ئه  که یه هه
شدا  و پوانه ین وله شکیان دیاری بکه ر به ی ئاستی ڕۆشنبیری وزانستی هه وه  بۆئه وه شکه به

 چی  گای کوردی له کۆمهوئابوری ڕۆشنبیری لتووری  باری که   که وه بته بۆمان ڕوون ئه
  . ئاستکدایه

سازی  ن پیشه وتانی خاوه - آ  وه شه س بهکرن به  وانیش ئه ئه وروپی که گای ئه کۆمه - 1 
ن  خاوهوتانی  - ند ج سازی و ئابوری ناوه ن پیشه وتانی خاوه - هز ب وئابوری به

  . سازی وئابوری الز پیشه
  . دا نه وکهمریکا  کانی ئه کگرتووه  یه وته - 2 
  . یابان و چین و ڕوسیا و کۆریای باشور - 3 
 - ب، ریتانیا به - ، ێن مانه ئه  که یه هز هه  سازی به ن پیشه تی خاوهوت و جیھاندا حه له

. چین - ز، ڕوسیا - و، یابان - ه، مانیا ئه - د، نسا ره  فه - ج، مریکا کانی ئه کگرتووه یه وته
وت  ی جیھان یان حه که سازه ن پیشه  خاوه وت وته وترت حه  پیان ئه وت وته م حه ئه

ڕای  ره  سه مانه م چوار له هزن به  سازی به نی پیشه  خاوه م وتانه  ئه که، ی جیھان که پنگه
 ت ناژین فاهییه  ڕه واوی وبه ته کانیان به له چی گه هزن که  سازی به نی پیشه ی خاوه وه ئه

ک ڕوسیا دوو چین س یابان چوار   یه وانه  لهژین بارکی زۆرخراپی ئابوری دا ئه یان له
  . مریکا کانی ئه کگرتووه  یه وته

ڕای  ره  ناڤیا سه نده سکه وروپاو ئه ئه ند له  سازی ناوه ن ئابوری وپیشه م وتانی خاوه به 
خواری ڕوسیاو چین و یابان  وتی ئابوریان له ستکه هز نین وده  سازی به نی پیشه ی خاوه وه ئه

کانیان  له نن وگه ژیه  ئه رزانه ر به  ژیانکی سه کانیان زۆر به له م گه  به یه مریکاوه و ئه
، پرتووگال، ن م وتانه ش ئه وانه ئه  که کیان نییه م وکوڕیه و که  هیچ کشه وه ڕووی ژیانه له

، فینالند، رویج نه، دانیمارک، سوید، چیک، مسا نه، سویسرا، ندا هۆه، ئیتایا، ئیسپانیا
  . کسیک مه

  ی جیھان نیه که سازه  پیشه وت وته ندامی حه ی ئه وه ڕای ئه ره دا سه هن ها وتی که ر وه هه 
واو ژیانیان  کی ته یه و تاڕاده یان نییه  کشه وه ڕووی ژیانه هی ل که م دانیشتوانی وته به

  .  ر کراوه مسۆگه
ت  مریکای خواروو خۆرهه مریکای التین وئه کو ئاسیا و ئه م وه وتانی جیھانی سیه 

النی   گه وه ڕووی ژیانه کن و له ی چوون یه ش ڕووی ژیانیان نزیکه مانه فریقا ئه وباکوری ئه
یی و  وه ته زی وئاینی ونه گهیی ڕ وه واسانه  بۆچه وه ڕته گه ویش ئه ئه، پاشن م له جیھانی سیه

ونی دیمووکراسی بو می دیکتاتۆری و نه بوونی سیسته  بۆ هه وه ڕته گه  ئه وه.. جوگرافی و هتد
  . گشتی مدا به جیھانی سیه له
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، قی ئاسیا  چه وته که و ئه مه گای جیھانی سیه گای کوردیش کۆمه  کۆمه دیاره 
ی خاکو   زۆربه شی باشوری کوردستان که  به  له  جگه یه سته کی ژرده مانکاتدا گه هه له
 ئیتر هشتا ردا هاتووه به ادی بهکی ئاز  پشویه مه ند ساکی که  چه وه ی ئه که له گه

  م دنه جیھانی چواره ش به سته النی ژر ده گه،  سته مان ژر ده که ی خاکو نیشتمانه سپارچه
النی  یی گه وه ته  ئاسایشی نه هو ،  لی داگیر کراوه لتوورو خاکو گه کهی  وه ر ئه به ژماردن له

ی کورد  ئمه، رج ناکرت هخ  که کراوهداگیر  له ندی خودی گه وه رژه داگیر کراو بۆبه
مان  وه وسانه  بۆ چه ییمان هۆکارکی گرنگ بووه وه ته  ئاسایشی نه وه شه وانه پچه به

  .  وه رانمانه ن دوژمنان وداگیر که الیه مان له که داگیر کردنی خاکو نیشتمانه وبۆدرژدان به
ی  تی وشه تایبه  کانی کوردستاندا به هر  داگیرکه گشتی و وته ر به وروبه وتانی ده له 

بیدا  ره هتی ع وه  ده22 له،  رۆک تاکو ئستاش بوونی نییه  ناوه به ناوو نه به دیموکراتی نه
  .  دیموکراتی وجودی نییه

  دا له1991هاری   به ی باشوری کوردستان له که  شۆڕشگرانه ڕینه دوای ڕاپه کورد له
و  بژررا و ئه مانک هه ڕله بژاردنکرا و په ردستاندا ههی کو شه و به دا له19/5/1992
موو داگیر  تا هه ره  سه م ڕووداوه ئه، بژارد رمی کوردستانی هه تی هه ش حکومه مانه رله په
 کانی مکارو دیکتاتۆره  سته ته سه کاند ودوایش گشت ده رانی کوردستانی ڕاچه که

رانی  دا بت داگیرکه گه  تاکوئستاشی له وه وساکه ئیتر له، رزین  له ی هنایه که ناوچه
وام  رده گشتی به به که کانی ناوچه مکارو دیکتاتۆره ته  سه ته وه تی وده تایبه کوردستان به

  انهمووشوازکی نامرۆڤ هه ی کوردستان و به ته سه و ده م ئه رده به نه خه ر ئه مپه کۆسپوله
ڕای گشت کۆسپ  ره رمی کوردستان سه تی هه سه م ده به. ن ده ناوبردنی ئه وی له هه
دوای ڕووخانی ڕژمی  له،  ورازه و هه ره وام کاروانی به رده می به کانی پشده ره مپه وله

کی  یه شوه ی کوردستان گوڕو تینکی تری تھات وبه یه واره و قه عس ئه دام وبه دیکتاتۆری سه
شداریکردنی ژیانی  ی خۆی بۆبه باتی شۆڕشگانه یدانی خه  مه گشتگیرترو یاسایی تر هاته

وی  هه ر ئاستی ئراق وه سه ر ئاستی کوردستان وچی له سه مانی ودیموکراسی چی له رله په
شداریکردنی توندوو تۆی  به بوو به وه ئه، موو ئراق دیموکراسی کردنی هه  بۆبه واوی داوه ته

راق تونرا کۆماری ئراقی پشو مانی ئ رله راق و پهر ئاستی ئ  سه رانی کورد له نونه
کانی  مووئراقیه نسیپ تاکو مافی هه  پره  وفرهن  الیه  ئراقکی فیدڕای فره رت بهبگۆڕد

ش کرا  وه  ئه وه، وو کۆششی بای کوردستانی بوو ش هه وه ر بکرت ئه به سته تدا ده
 ئراق ئراقکی دیموکراسی فیدڕای  پویسته  که وه ئراقه رجی لکاندنی کورد به مه تاکه به
ر  گه نا ئه شی بکات ده ئراقدا هاوبه بدا له ل عره گه توانت له وسا کورد ئه ن بت ئه یه  له فره

ها  وه  له نییه رگیز ئاماده بت کورد هه  نه  پگه ئراق ئراقکی فیدڕای دیموکراسی فره
تی سیاسی کوردستان  ر کردایه سه وه، متر بت  که وه له ژی کهبدا ب ره ل عه گه ئراقکدا له

بی ئراقی  ره ی عه و کاته یاند تائه کانی ئراقیان ڕاگه مووپکھاته ری هه نونه ڕاشکاوی به به
ڕی  بت وباوه ن هه  الیه  حزبی وفره نسیپی ئراقکی فیدڕای دیموکراتی فره پره ڕیان به  باوه
ش  ـهم باشوری کوردستاندا ئ بت له ی کورد هه وه ته کانی نه تییه وایه ته  نه مافه واویان به ته

  بی ئراق نکولیان له ره رکاتک عه ین هه  پبده ئراقدا درژه  ژیان له وه ین ژیانی پکه ئامده
وای  ی کورد مافی ڕه  ئمه وکاته حزبی ئراق کرد ئه ت و فره تی ئراق ودیموکراسیه فیدڕاه
  خۆی کوردستانه ربه تی سه وه ویش ده ئه ین که نووسی خۆمان بده  بیاری چاره  که خۆمانه

  . گشت جیھان مان له که له مریکاو دۆستانی گه  ئه یانده شیان گه م ڕاستیانه ڕاشکاوی ئه به وه
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کانی  و کانزا سروشتییه هزه یی کورد ئاسایشکی به وه ته  ئاسایشی نه وه ڕووی ئابووریشه له 
ی ئاوی پاکی  رچاوه وت وگازو گازی سروشتی وسه  نه  له پك هاتووه باشوری کوردستان که

ر بکات  ش مسۆگه وره ری کوردستانی گه رانسه ی سه ندانه رفمه توانت ژیانی شه  ئه وه خواردنه
  . دا ئاینده له
نی دوژمنان کا سته ر دوژمنان وده گه کی ئابوری نابت ئه یه  کورد هیچ کشه بۆیه 
  .  وه کوردستان ببته له
  یه که هزی ناوچه ن و به سه لتوورکی ڕه نی که  کورد خاوه وه لتووریشه ڕووی که له 

  لتوریه ت وخاک وبنماکه ریه نی مژوو زمان ونه  کورد خاوه ک چونکه یه موپوانه هه به
و   جیایه که کانی تری ناوچه وه هت نه کانیدا له ته سه موخه هه تی و له کانی خۆیه تیه تایبه

  . کان تی تورکه تایبه  به هزتره رانی کوردستان کۆنترو به  داگیر که  له وه زۆر ڕووه له
ژیانی شارستانی زووتر   له و گه هزبت ئه ن و ئابوری به سه لتوری ڕه نی که کیش خاوه گه 

ر ئاستی  سه ر چاو له وبه وره ی گهست هات ده نی به  خاوه توانت ببته کات وئه  ئه شه گه
  . جیھاندا

تی  تایبه لی کوردستانی باشور به گشتی وگه ی کورد به وه ته توانین بین نه  ئه بۆیه
و  زهه  کی به نی ئابوریه ئستاشدا خاوه و له تی مژووه ن شارستانیه کی خاوه گایه کۆمه
کی  یه وه ته لو نه ستی هیچ گه ده ی لهچاو  که فایه کی خود که گایه داهاتووشدا کۆمه له

  مه  که ند ساه و چه  باشوری کوردستاندا به  له ی که رچاوانه  به وته سکه و ده  ئه وه، بت ترنه
مان  که وه ته  جگای هیوای نه ته  بووه مان بۆیه که له  بۆگه ی شانازیه  مایه ست هاتووه ده به
کی تر  یه وه ته ر خاکو مای هیچ نه ستی بۆسه مان ده  که وه ته درژایی مژوو نه به، گشتی به

دات  مان نیشان ئه که وه ته ری نه روه ری وداد په روه ش ویژدان په مه  ئه کردووه درژ نه
کی   ناوترت گه ره روه رو وژدانپه روه  دادپه له م گه  به بۆیه مان  که وه ته درژایی مژوی نه به

بت کوردیش  یرانه  سه ربینه و ده نی ئه  خاوه ش که سه وکه تی ئه تایبه ه بمردوو یان نامرۆڤ
مرۆڤ  بت گومانی له  کوردک هه کوجگای گومانه که  به ک جگای پرسیاره  نه وه بت ئه

  . بت ی کورد هه وه ته بوونی نه
  جمال فتاح

12/12/2005  
  ن نده له

   
   
   
  


