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  میر د کهیع  سه مه حه.. .  کوردستانیکردن زهیموکراتید )نا (  و بهیسالمی ئیکگرتوو هی یرح ته
  
 یست  ده  کوردستان و بهیکان هی یاسی س شه کی رگه ناو جه  کوردستان لهیسالمی ئیکگرتو هی
 یموکراسی دیکش  کهیر دروست بون رامبه به ھان لهیو ج که  ناوچهیست ره په نهۆ کیتان هو ده
  له و وه هی کراۆان بیرم  گهیش  باوه وه  کوردهیستینالۆی ناسیران ن سه هیال  کوردستان له له
 ،وه کاتهۆک ک  خهیۆ خیش ش بهیو واندا ئه ئه ی که هیموکراتی د سهۆ پر ناو تا له ،رانیز گئام
 یران  سهیکان هیی و دارای ما هی یت ارمهی  ت که بکرۆان بیئاسان کار ت نانه ته
 یر  سهی هیژن کراو ال سا وه بیزانزاران خ  کوردستان و هه ننه هی ب بگه ره  عهیست ره په نهۆک
   ماندا ئه
ست   کورد دهیران  سهیگرتنک پۆر  به  لهیک ند بن وخه مه هره  به هی ما که مهۆو ک له •

   ،تبگر هه
کخراو ڕک دا  مهۆ کیر ناو ژ ستا لهۆ و مامیزاران قوتاب  ههین کردنی ناو نوس ها له روه هه •

 یران پرسراوان و سه لیرچاو به  به مانه مو ئه هه .دا کخراوهڕو  ندام له  ئه کران و کرانه
  وته سکه ده  له بو وه ه هیت هیسم هڕش دا یت هو ناو ده ت له نانه دراو ته نجام ده  ئه وه کورده
 ی جاسووسیڕۆ تیزگاکان  ده وه والشه م له به .ش بوون م برابهر  ههیت  حکومهیکان هیماد

   کهی هیو مانا ن به که  دهی ئازادۆ ب شه  بانگه  کهی وانه  ئهی دوا وتنه که  دهیاریپاراستن و زان
 ۆبان بی تایکان رسه مان ده  هه ربه هه .رشگڕۆ شیاوانڕسو  ههی چاالکیرغ کردنۆو ق ، هی هه
ت کا ناتوانیمر  ئه که ،کایمر  ئهیخت رسه  سهیاری  نه  ئاکامدا بوونه  له کا کهیمر ئه
  وه  بزوتنهیرکوت  سهیخاتر نھا به نھاو ته  ته مانه مو ئه هه .یۆ خی جارانیخۆ د وه تهڕ بگه
ت ک بخوازس ر که گه ئه ، کوردستان دا ان چ لهفغانست  ئه  چ لهکان بو ستهینۆمۆ وکیکارکر

ران و  ئیسالمی ئیوا جمھور ش چاو ئه پ تهنب ھان دای ج  لهیموکراتی دیسالمیئ ی نمونه
   .ندوونی زی ن نمونهیباشتر ، ارهیو ب هو  لوبنان و تهیکان هییزبویبان و حی تایت حکومه

 ی وه  بزووتنهی کردندا حه ته ۆ بیسالمی ئیکگرتوو هی   که هی وه  ئه و باسه  قسهیگاج ی وه ئه•
 یک هیۆ گفتوگ له که ،نیهاد ن بهید الحه سهکگرتوو  هی یپرسراو لی گوفت  به  کهیت هیکوردا

  ه لیموکراسی دیش  کهیشتنه  و نهیست ره په نهۆ کین مه ت تهو انهی  ده رحه م ته دا بهیۆیادڕ
  وان ببنهی ه مان به  ئه  کهی وه ت به سه  دهیست  ده  گرتنه  لهیدانی  مه کوردستان دا و هاتنه

 یران  سهی ک پارچه هی یزیڕ یستی ل ا لهیج  به هیۆب ،ت سه  دهی کورسیراتگریم
 تڤی په ئاوا ده ،ننناس ک ده  خه ان بهیۆخ یت هی کوردای  قوتابخانهیست ره په نهۆک
   له  ساردهیک د  خه  که که هیاپرسڕ یت بهیتا  کرد بهیشانیست ن ش دهی تریکان بژاردنه هه(
 یر سه  چارهی گهڕ  بژاردن تاکه  ههی سندوقیاگرتنڕندوو ین زیزان ش وا ده مه ئ نگدان وه ده
   له هیتو ئازاد هیموکراسی دیکان ما جوانه مو بنه ت و هه سه  دهیڕۆوگ و ئایانکارڕۆگ

   )کوردستان دا
 یموکراتی دی سه و موماره سهۆ ناو پر  لهیت هی کوردای وه  بزوتنه  کهی وه  ئهیانانی دانپ مه ئه•

داندا ی ناو مه  لهی وه  ئهۆ ب مانه  ئهیر هانده ،بوو ان نهیکنوس اتر چ چارهیل ز شه  فه دا له
  ک لهند سا ش چهیمان  ئهۆئاخ ،ن  تاو بدهیسالمی ئی وه  بزوتنهیسپ ش ئهیمان ئه
ک ی پراکت  بهی سهۆ و پریستیالی و سوسیموکراسی دی وه ر بزووتنه رامبه  به اندا لهی وه ستانه وه

 یت اسهی سی قوربان تهۆ کردیکان هڤۆ مر هدان سا  سه  قورئان کهی زهۆری پ رنامه و به  ئهیکردن
 یاگرتنڕز ۆری پ و به ،یت هی مهۆ کیکر وه کو بونه  ژنان وه نهیوانڕ نه ،ران نهوس  چهی مانهزا
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 یاری نادیزه  خواو یک م  بهڵ مهۆ کیت و سامان روه موو سه و هه ،کان کهیزیتافی م مکه چه
 ی خوایست  ده نھا له  تهیر سه  چارهیلی و کلڵ مهۆ کیکان روگرفتهیمو گ  ههیر نهق خو خوا که

   که هی وانه مو ئه  ههیر نهق خویۆ خی وه نسان لهی ئیت کردن سه  دهو ب ، هیک دا باره ته
 یکزمو ت  ههیکان ره ربه  به وه ، ره هڕۆ گیزو ه ره نه داهیزه یۆنسان خی ئ وه ، هی هه
 ینی د هڕ روباوهیموو ب  هه مکن دژ به  چه مانه  ئه چونکه، یستیالیسۆ و سیموکراتیرن و ددۆم
 ۆب ،ن که  دهڵ گه  لهیکان ره ربه کان به واداره بیت هیاڤۆ مریژوو مییژادر   به کان که هی
 ی وه کردنهی تاقۆ ب هی خودایست  دهیاری د  که وه وساندنه  چهیزۆری پیمک  چه  دان به ژهدر
   .یۆ خیبد عه
  که ،ن ا بکهست ئی باروزروفیدا حه ت تهو انهی ر ده  ده  هاتوه زاخهۆ ق ر له  سه  تازهیران سه
مان   ئه هیۆ کوردستان بی کردن زهیموکراتی د و به ره نان دان بهھ نگاوهه  هه کان له نسانهیئ
 یال  به کهیر  خه  که رازووه و ته  ئهی تا  زووهیرچ ت ههو انهی وتوون و ده  کهۆ خ را لهخ
 ینی  به دا لهیدان مندا هت زوو لو انهی مان ده  ئه وه تهشک کاندا ده  خوازهیموکراسید زهه
  هیۆ ب ورازه  هه وو لهڕر  ماوه  جهیت هیزا هڕ نایزیڕ  ن که که  ده وه رک به وان ده ئه ،رن به
 یسالمی ئیست  ده تهو رو بکه  ده  ننهزم بینالۆیست ناس  ده  له که وه هرا جت خو انهی ده
 یک  خهیداواکار ،زمینالۆی ناسیراتگری م ته ببیاسی سیسالمی ئ واته ، وه هی یاسیس
نگدا  جه  لهی وه وان ئه  ئه هیۆب ، وه ر بردنهیب  لهینار  که ته خواز بخریر و ئازادشگڕۆش

 یست ده  بهانیۆ خیای خه  به ی ئاشت بژاردندا به  هه  له توانن له نن ده بھیست ده به ناتوانن
 و یور  فهیلید ک به کاران وه کریرگشڕۆ شیز هیبوون داندا نهی مه له .ننبھ 

ت ب  ههیر گهی کاریخش ورو نه ت ده فراوان تا بتوانیک ئاست  لهی وه بونه  نهیت هی مهۆک به
م  ھه سیف ره  ته هیۆب .تنرخ چهیکار ب کرینی چی قازانج کان و به وداوهڕ یوت هڕر  سه له
   لهیسالمی ئیست ره په نهۆ کیتان هو  دهیوانی پشت  بهیاسی سیسالمی ئیت هیرست په نهۆک
 یاسی سیسالمی ئ  کوردستان بهیکردن زهیموکراتی د  بهی سهۆ پر ت کهو انهی ھاندا دهیج
  ش بهیت  حکومهی وه و شکو شک  به وه تهیدر کان نه هی داخواز م به ر وه ک هه نه ،نڕۆبگ
م   به هیسالمی ئ سته ره په نهۆم ک دستان ئه کوریک  خهی چاو ل کردنهۆ خۆب ،نڕۆ بگیواو ته
 ی  قوتابخانهیستینالۆی ناسیران  سهی وه ت بهر  به خشته  لهیک ت خهو ھهی  ده هی وهش

ر  گه  ئه ت کهڤی په ها ده  وه هیۆب ، بنیموکراسی د وهیان توانی اندا نهی که سهۆ پر  لهیت هیکوردا
  هیت و ئازاد هیموکراسی دیکان ماجوانه بنه( یناوپ وا له ن ئه بگر وه سته ده ت به سه مان ده ئه
 یواو ته کان له هیسالمی ئ رهی سه ،زن به  دادهۆخ ربه  سهیستی ل  به که . هی)  کوردستاندا له
 ینیر و کوشتن و بۆریان تیموو کاروکردار  هه ک ناسراون که هی چ شوناسنامه ھاندا بهیج
   تازهی و پالنیموکراسی دی  تازهیر نه نو ته  کوردستان بونهی هی شهۆم گ  لهیچ  که نسانهیئ
   له ن نویکرۆ جیوان مان پاسه ئه ،ژنیڕ  کوردستان داده سالم لهی ئی کردنیموکراسی د  بهۆب
 یاسی سیسالمی ئیدانی  مه هاتنه  باس له وه که هیووڕچ   به مانه نازانم ئه ،یاسی سیسالمیئ
 یست  ده راق دا به کوردستان و ع  تاوان له بینسانیها ئ زاره  ههینون چون خ که ده
دان   سه ان و بگرهی  دهیاسی سیسالمی ئیست ده به ، وه هر گ ژ ژاو خرانهڕ یاسی سیسالمیئ

 یپشت پا ران بوون و بوونه نده  ههی  خواز ئاوارهی و ئازادشگڕۆ شیک خه
ک  پی که وه هش پ ش کهڕۆ شی نوینگ  دهیناو بردن له داخستن و  کان له ستهینالۆیناس
   .هتد، ، ، یر هیشا  و عهیوم  و قهیسالمی ئ  له هاتووه نه
 ت  ده وه اندنهڕ رپه  سنگ ده ر بهۆکا زیمر  ئه کگرتوو له هی ینگ  دهیر ژه بی تریکم وه له
من  ،) وه نهی  بکهیشمان تاقۆم خ و ووتمان با هه هیدا حه  ته ک لهوع ن نهی کهی  ئه مه ئی وه ئه(
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 ینگار ره  به س خوا ماوه ان گووت بهی ن ده کوردستان سایشتمانی نیت هیک هیم   ناگهت
 ۆ و هه ر بووهیستا پم ئ به ،نی که  دهی کوردیت اسهی سی  ساحهیدا حه نا تهیگ  ئه وه نهیبب

ست  به مه( ،ن ان بکهیان و ئاقیر  سه رنهک بن هی زه فره توانن مهن تا برز ناف  بهیکان سووره
 یستینۆمۆ کیزبی حیکان  کادرهیر کوشتن رامبه به د لهی سویۆیادڕ  ار بو لهیخت ال به مه
   .یرموو فه )یکارکر
 ی زمه ئه(  ن که ان دهیرچاو  بهیخ  تهی وه واندنه هڕ ۆ ب هیسالمی ئ رسته په نهۆم ک ها ئه روه هه
 یرق ان غهیسقانر ئ مان تاسه  ئه واته )شیراقش وعیکوردستان  له ته هیموکرسید
   هاتنه  به هیموکراسی دیبون و نه ئه ۆمان ب  ئهیچ که ، هیر شه  بهی و دژیست ره په نهۆک
و  ناۆک ب  خهیر ماوه  جهی وه شه پ هاتنه ک به نه ،ن ده ت ده هیرع ان شهیۆ خیدانی مه
 کوردستاندا  ت له هیموکراسی د  که هیوامان وا ب مهئ( ت ت و دهڤی په  ده هیۆب ،ت سه ده
ک  هی وانه چ پ مان به  ئه رهی سان سهید .) هی ک هه هی وه ش کردنه  گه  بهیستیوپ
ون پ  کوردستان دهیک  خهی وه رکردنهی بیک ئاستودانگ چ پ به، ، ، ونپ ت ده هیموکراسید

 .انیکان هشگڕۆ شیردن  گه نه  بکه ناره  قهیت ان و پهی چاو نه  بکهڵۆ خ هیرم  شهو ب تا به
ش  ک وشه ت وه نانه ت ته هیموکراسیا دیئا، ، ، ،  هیت چ هیموکراسی دۆسالم بی ئیودانگا پیئا
  ر له رامبه ه بیف ره  تهیر پاکساز سه سالم لهیا ئیئا، ، ، تکارد  قورئاندا بهیاتیب ده  ئه له
   .، ، ،  بووه اوازدا دروست نهی جینیرب ده
 یدانی  مه  هاتنهۆ ب وه کاته گا دهڕ یت هیزم و کورداینالۆی ناسی قوتابخانه یاسی سیفالسیئ
  ت هاتنه نانه ته ،ان بکاتی ک به  خهۆ بیۆ خیرح  ته هی وهو ش  تا بهیسالمی ئیست ره په نهۆک
 یران  سه گا به جی وه  ئهیۆ ه تهب بات ده  خهیپان هڕۆ ناو گۆ بیاسی سیسالمی ئی وه شهپ

سالمدا ی ئیاتیب ده  ئه  له چونکه ،انی که هی به که هی ی زه و ونه ق بکات و بکه ش لهیت هیکوردا
ت  و ناشتوان هی نیگازم جی و سکوالریلمان  عهیت هو  ده  نهیموکراسی د نه یت هی کوردا نه
راق  کوردستان و عیک  خه  به وه  ئهی دا مژدهیکان  قسهییتاۆک له ، وه ته بھۆ بیگاج
  استهڕر ۆز .) بباتڵدرای و فی و ئازادیموکراسی دیک هی ندهیو ئا ره راق بهع(  دات که ده
ران و  ئیک  خهی ندهی ئا راق له عی ندهیست ئا  ده ت بگرنه سه مان ده ر ئه گه ئه
  تهب رکوت ده سالم و سهی ئیران کهیو هی  پهۆت ب هیموکراسی د واته ،تاشتر نابفغانستان ب ئه
  شه هڕ یفی م ته ر به  به  زوترهیرچ ت ههب  ده هیۆب ،خوازی و ئازادشگڕۆ شیکان  خهیش به
 یدنن بری به  له مانه  ئهیر ته  خه چونکه ،ننار بکر باتدا کارکه  خهیپان هڕۆناو گ ت و لهریبگ
 یم رده  سهۆ ب گه مهۆ کی وه انهڕ  گهۆ ب ندنه سه ره و په کانه رنهدۆ م م شته رجه سه

   .کان کستانهیتار چاخه
  


