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تصك و ثصكضون و لة بةر يةك هةلَوةشانةوةي دةولَةيت عصراقي دةرطايةكي ئومصد بةخشي بة سةر دلَي تاك و كؤي 
بة هيواي ئةوةي ئةجمارةيان بة سوود وةرطرتن لة شكستةكاين ثصشوي  دةبصتة خاوةن . ئينساين كوردي دا كردةوة 

 .ةولَةتصكي سةربةخؤ ئةويش بةثصكهصناين د, كياين سياسي خؤي 
هصزة دةسةآلتدارةكاين كوردستان . بةآلم خةريكة وردة وردة ئةو خةونة دةكرصتة قورباين كؤمةلَص مةرامي حزيب 

بةبص ئةوةيي هيض قسةيةكي أؤشن , بوونةتة بةشصكي سةرةكي لة ثصكهصنان و دروست كردنةوةي دةولَةيت عصراقي 
ئةوةتانص ثرؤظةكاين سوثاي نوصص عصراقي , أؤذ بةأؤذ سةقامطري تر دةبص   دةولَةيت عصراق .لةسةر كوردستان كرابص 

لةتوانةوةو ثاشةكشةثصكردين هصزةكاين سةدرو تصكشكاين طروثة ئيسالميية تووند رةوةكاين سص كوضكةي سوين 
 طةوزاين بؤ لة خوصن, " غازي ياوةر"هصزو ئينصرذيةكي زياتريان ثصدةبةخشص بؤ جصبةجصكردين ثةيامةكةي . نشني 

بةبامشان زاين ثرسيارصك لةو بارةوة خبةينة " مالَثةأي دةنطةكان" بؤية ئصمة. بزوتنةوةي سةربةخؤي كوردستان 
 .بةردةست كؤمةلَص لة أؤشنبريان و نووسةراين طةلةكةمان 

 
ئةمأؤ زةمينةيةكي أةخساو و لةبار بؤ كورد فةراهةم بووة تا بتوانص ضارةنووسي خؤي لةجيابوونةوة و  •

ئايا ثصت وانية سةركردايةيت سياسي كوردلةثصناو .ثصكهصناين دةولَةيت سةربةخؤ دياري بكات
بةرذةوةندي حيزيب و بنةمالَةيي أصطرة لةبةردةم ئةم خواستةي كورد و خةريكة ئةم دةرفةتة لةدةست 

تا كةلَك  لةم دةرفةتة مصذوويي ية ) ض بكرصت باشة(بةبأواي تؤ ض هةنطاوصك ثصويستة.ئةدرص
  وةرطرين؟

 
 آان وره ترسیه گه و مه لی آوردستان مۆی گه پرسی ئه

 
نگاوكی  و هیچ هه آگرتووه ت یه نھا به ڕواه چن آه آورد ته وه ده آان بۆ ئه موو همایه له ڕاستیدا هه

 .هاوشتووه آان نه نووسسازه لی واقیعی بۆ پرسه چاره مه عه
ۆ  پشتی آوردی م بری آوشنده آه تا ئه ترین زه وره ، گهوه شیمه و ده م گوتووه وه میشه ئه من هه

و دوو  ئهو پارتی  تی آیه تیش یه تایبه به. آانه نه آوردیه و الیه و گروپ آیزی پارت بوونی یه شكاندووه نه
ته  سه و ده رداری ئه سبه نین ده و هیچكیان ئاماده  آردوون به واقیعیان  ته  به ناو حكومه تیه رایه به ڕوه به

 . آات تی ل ده فره و نه یه رتبوونه و دوو آه نگ دژی ئه آده لی آورد به یه و واهیمانه ببن آه گه آاتی
ست و ك هه تكه باش یان خراپ آورد یه عیه رجه بوونی مه مۆمان نه ترین پرسی ئه وره ڕای من گه به

 . آانیش خۆییهكو بۆ پرسه ناو آان به آیه ره ر بۆ پرسه ده ك هه بكات، نه
. نانین وه ده هایه پیه یه آه ساه باییه و ناته ئهآورد لی  نوسی گه چارهر  سه ترسی له ترین مه وره مۆ گه ئه

ته  سه و ده آشه لهی  وه دئه به قهدا نیه  بژاردن بوونی هه شدارنه و به شداربوون به ڕای من آشه له به
و وتانی دراوسش  ت له عیراق وه ناهن آه دیموآراسیه ش بوا به و چرآه ساته آوردیه دایه آه تا ئه

بی عیراق بوا به  ره ش عه آاتهو  و پازدانه ڕوویدا ئه ی ئه آه. وه رزیه آو پازدانی وشتر وایه له آونی ده وه
و  و ئازادی ئاشتی خوازهلی آورد به تكا   گهس شاردراوه نیه آه الی آه. ت دنن دیموآراسیه

و  و حیزب ندی خزان وه رژه ك به ر آۆمه به تدار له سه ردوو پارتی ده م هه به. وێ خۆیی ده ربه هس



ری خۆی  ش فاآته آه ێ خستنهوی گرنگیان پشتگوێ خستووه، پشتگ هل سه ك مه آانیان آۆمه سه آه تاآه
 .ن رانه تهو فاآ وان هۆآاری بوونی ئه ر ئه هن آه ه هه
ردو  و ئاساییشه ئاساییشی هه هجی ئ له. لی آورستانه یی گه وه ته بوونی ئاساییشی نه نه: میان آه یه

آانی  آترو ڕۆه له دژی یه )و زانیاری پاراستن(زگایه  و دوو ده ی جارانیش ئه و زۆربه یه  هه آه بهحیز
آان وای  سكه یه تهدن وه رژه نی بهگرت رچاو به و له  و دوو زلھزه بوونی ئه نهآ یه. آار هنراون یان به آه ته میلله

 .وه آرته ی نهی وه ته آردووه بیر له ئاساییشی نه
یتوانیوه  مانه نه رله و په مۆش ئه ، آه تا ئه همانی آوردستان رله و ناشیرینكردنی په باربردن له: میان دووه

ر  آان به ڕزه مانتاره به رله  پهیه وه شی ئه آه هۆیه. لی آورد بدات ت به گه باره نووسساز سه بیاركی چاره
ندی  وه رژه به لهر  گه یان ب ئه آه له ندی گه وه رژه به رچی له و هه درن لقین ده مان ته رله ی بچنه هۆی په وه له

 بی آه ره آو مه وا وه ن ئه ر بده سه و بیاریشی له ر بشتوانن گه ن، ئه ی ل بكه سهب ناتوانن ق یان نه آه پارته
مان  رله تی په رعیه لی آورد بوایان به شه آانی گه ش زۆرك له ڕۆه وه  ئهوای. وه منته ز ده ر آاغه سه
چونكه تاآه . دابایه ست نه ده تی خۆی له رعیه و شه وه بژاردن بكرابایه ووتر ههزبوایه زۆر  و ده  ماوه نه
و  ب له داهاتوو ئه بووب ده نهت  عیه رجه مهمان  رله هش پ مۆ ر تا ئه گه ئه. مانه رله ت بۆ آورد په عیه رجه مه

رانی  ی نونه وه بوونهۆك آ نه. مان ب رله آان په تیه هو رو یاسا نو ده پی پوه مانك به رله م په ب، به
و  نی ده گای مه و آۆمه رانی حیزب  نونهمان له رله رانی په ش پۆیسته نونه م جۆره به. دوو حیزب

 .آان پك ب تیه سایه آه
ی  له سه  بۆ مه ب، نه تك نه نی ستراتیژیه  وای آردووه تا ئستا آورد خاوه ییه و دوو ئیداره ر ئه هه: م سیه
ی  ی چوارچوه وه ره ریكا له ده مه ئه: ن وان ده ئه. بۆ داهاتووی باشووری آوردستانیش و نه یی وه ته نه

ردوو  گریمان هه. ست نیه ده و هیچیان له نھا داشكن وان ته ئه:  یه ده كیش هه خه. آاعیراق هیچمان بۆ نا
و  ر له تی، هه آانی خۆیه ندیه وه رژه ریكا خولیای به مه  ئه آاندا ته موو حاه م له هه به. آه ڕاسته توانینه

آانیان آار  رزه هندیه ب وه رژه  تریش له پناو بهتانی ب میلله ش ب ده و پیه به. آات فتار ده شدا ڕه یه ره وه ته
وان  ئه:  یه وه پرسیاری گرنگ ئه. بسوڕن آان هه سته رده زووی هزه سه و به ئاره ره آهبنه بوو نو نه بكه

ریكا  مه دا ج بگرن آه ئه تیه گرنگه وه و هاوآشه نو ده م له ناو ئه ی هه وه چیان آردووه بۆ ئه
ر چاو  به میشه له یان هه آه له ندی گه وه رژه ری وابن آه به آه مه میش بۆ خۆیان گه و هه آا  دهتی رآردایه سه
ك به ر دابه و هه برآه ر سه رامبه زین ك بآه داوای سه. وتن زیرانیان   وهكرۆ رۆك آۆمار یان سه آات
م من  به. وی تر ر ئه رامبه یان به وه و ئه هتبایر شتكی تر دابگر سه وه پیان له ر ئه رامبه بوایه به آرد ده ده
و   آردن بوونی نیه ره  توانای موناوهدا و دوو زلھزه بایی له نوان ئه تهبوونی  ر نه به و بوایه دام له له

 .بایی له نوانیان بوونی ته ر نه به ست داوه له ده وتیان له سكه ن زۆر دهازانیویشمانه زۆرجار
و دوو  چونكه ئه. نجام بن وو ڕۆژكدا ئه شه و له بت فسووناوی هه  ئهیر سه نیه چارهپم وا: ر سه چاره

. آانیان داب سكه ندیه ته وه رژه ر حیسابی به سه ن آه له ر داخوازیك بده زلھزه ئاماده نین چۆك بۆ هه
ندیه  وه رژه و به نآ تمان ل نه فره ی داهاتوو نه چه ی وه وه یه بۆ ئه  ههك یهڕگاند  چهشدا  وه ڵ ئه گه م له به
 :ڕۆن شمان به فیۆ نه آه وه ته آانی نه رزه به
ندوو وتپارزو به پشتیوانی  رمه موو ڕۆشنبیرو  هونه ر ئاستی هه سه وازك بدرێ له بانگه: میان آه یه

نگ  ك ڕه یه و به نگ ك ده یه و به آان پیه ور آك له وته ئه وه له یه ی بای ڕفراندۆمیش، بۆ آۆبوونه لیژنه
ش  یه و آۆنگره ر له لی آورد، هه آانی گه یه ماوره ت بۆ داخوازیه جه و پارتی بكه تی آیه بانگی چۆآدادانی یه



مان آاتیشدا  له هه. و دوو حیزبه یامه به و په یاندنی ئه و گه ك پك بھنرێ بۆ چوون بۆ آوردستان یه لیژنه
و  آرێ ش نه وه ر ئه گه ئه. وقیعی دوو ملیۆن آورد و ته نگ ستوور ب به ده ت ئهیه پش و آۆنگره آرێ ئه ده

 .ست به مان مه وه بۆ هه رناتیفكی ئاسانتری بۆ بدۆزرته لته وا ئه ب ئه واقیعی نه
م  آه ش له هی یه ره گه و ئه م ئه به. ریه ماوه ڕینی جه لی تر ڕاپه مه م عه آه  داخوازی یه له: میان دووه
ر  ر پویستی به گروپكی ڕابه ماوه بۆیه جه. ر ماوه ناو جه واو له بوونی هۆشیاری ته ر نه به یای تره له خه
چونكه . و آاره بكات آرا ئه ی ڕیفراندۆم ده لیژنه. ستی دیاریكراو جۆش بدرێ به ی بۆ مه وه یه بۆ ئه هه
و  بۆیه ئه. ن تی ل بدهس ئاسانی ناتوانن دهش به  و حیزبهو دو ئه. نگی پیه تی دوو ملیۆن ده رعیه شه
سته  به آان بۆ مه قامه و بیھنته ناو شه س ر هه ماوه گالنی جه  آاری توه بوایه به یه ده لیژنه
و   ئهم یه به  شتكی ب ونه وه ن ئه نجام بده وه بتوانن ئه ر ڕۆشنبیرانی آوردیش ئه گه ئه. آان ییه وه ته نه

 .یه لی هه مه تی عه تی به ئالیهش پویس آاره
آی آاتی  یه ره به. و پارتی تی آیه گه له یهجواته . مان رله ی په وه ره آانی ده پارته آوردستانیهموو  هه: م سیه
تك دانن بۆ  ستراتیژیه و یی پكبنن میشه آی هه یه ره ند ئامانجكی دیاریكراو یا به  بۆ چه بننپك

بۆ . ی وه ی آورد، جاركی تر به عیراقی آردنه سته ی جه  به سستی مراندنهو سنووردانانك بۆ ئه
ر  هه ك یا به یه ی آۆنگره و پارتانه ڕۆشنبیرانی آورد چ له شوه ش الی ئه یه و هۆشیار دروست آردنی ئه
 .ن توانن آاركی ئاوا بكه شوازكی تر ب ده

و  سلیمی ئه و ته نیشن ژنۆش دانه و ئه سته و ده بن مۆ نه سته یه ڕۆشنبیران ده وه به ڕای من گرنگ ئه
نھا  ی فیدرالیش ته له سه و مه آراوه ش هیچ بۆ آورد نه م ساته تا ئه. نب زاریه نه رمه وه پر له شه ربوونهغلۆ
 داوه نیشی بهی  وه ئه. یه نیه له سه و مه بك بوای به ره گینا هیچ عه ئه. ن ده و پارتی دۆی بۆ لده تی آیه یه

 . چبر ی ده و سۆزدانه وێ له تكی بۆ ڕكبكه رفه و هیواخوازه ده وه بوای پنیه له ده
ر  گه ئه. وته ژر گووشار ته ناآه قلیه و عه رگیزیش ئه و هه به ره تی عه قلیه ترین آشه، عه روه به ڕای من گه

 .دات موان تك ده هو له ه له خۆی. وه قننته ته وته ژر گوشار خۆی ده ر بشكه هه
ب به خستنه ژر گوشاری  ر هیچ نه وه، هه رك بكاته سه ب آورد بیر له چاره و ده نگه پم وایه زۆر دره

 .لی تر مه  یا شوازی عهوه ره ی سه و شوازانه آك له و دوو پارته به یه ئه
 

 الزاده ئیبراهیم مه
ه  ندا هۆ

 
  
 
 
 
 


