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) يضةكدارييةوةشةأ(لة طرفتةكاين ئةو كؤمةلطانةي لةأصطاي خةبايت ثارتيزانيةوةيةك 

بنب بة بةشص لة كؤمةلطةي كؤالثس و ئةم كؤمةلطانة زؤرئاساية ئةوةية ةنة دةسةالت دةط

. صكداداين خصلةكيطةندةل يان بة بةشص لة كؤمةلطةي زؤرداري سياسي و توندوتيذي و ث

, ئةلبةتة. ن بةركةوتووةريشكي دووةميشمابةربةشي يةكةم كةوتني كةمتازؤر ث ئصمة كة

بؤمنوونة (  دووضاري هةلوةشانةوةي سياسي و ئايديؤلؤذي دةبنانةش طئةو كؤمةل

سياسي يةكيةيت -هةرةسي ئايديؤ اشبلؤكي سؤسياليزمي ث, يان والتاين ,  ةكاينكؤمةلط

) سيزم ةي عصراقي دواي ئاوابووين بةعياخود كؤمةلطةص وةك كؤمةلط, سؤظيةيت جاران و 

ن وةكيتريش نابص ئةوةمشا. ؤنسي و ئابووري و أؤشنبريي دا بأئةوانيش دةشص بةقؤناغي بةطةندةلبووين سيا

بؤماوةص اية سي ئابووري دةبن زؤر ئاسووضاري كودةتاي سةربازي يان كؤالثانةي دلةبريضص ئةو والت و كؤمةلط

ناوبراو ) دةردي (وون بة درمي صوةبهؤكارةكاين ثئةطةر . بتلصنةوة, دي كؤالثس و طةندةل دةر, بةهةمان دةردةوة

ةوة بةالم شصوةي ثصوةبوون بةم درمة لةطشت هاوشصوةبن و بةردةوامبوونةكةشي ئاكامي هاوجؤر خبةنادةص تاأ

لة كؤمةلطةص ثصوةبوو بة درمي )كؤالثس(ئةمةو أةنطة دياردةكاين طةندةيل و داأمان . وةكيةك نية ةصكؤمةلط

وةندي بة تواناي ئابووري و ئاسيت صةص تر وةك يةك نةبص ئةمةش لةبنةأةتدا ثكؤالثس و طةندةل بؤ كؤمةلط

. بةدرمي ناوبراوةوةو كؤمةلطةيةوة هةية ثصش ثصوةبووين تووري ئةهوشياري تاكةكةس و دؤزي سياسي و كول

ضونكة باري أووسيا لةباري . ي ووترائةو ريص لةسةرلةمأوةشةوة دةكرص أووسياي ئةمأؤ بةمنوونة وةرط

ةلطةي كؤالثس و بؤية كاتص قسةلةسةر كؤم. ةوةنداليبيا و نةش أ ة عصراق دةضص و نةشةندةيل نكؤالثساوي و ط

نةوة لة كؤمةلطةي كؤالثس و درماويانةوة دةنيشيووداوة ستان دةكةين تةنيا بةو دياردة و أةندةيل كوردط

 و هةلومةرجة سياسي و وسينةدا تةنيا بةو دؤز و باروكةواتة لةم ن. ةندةيل كوردستاين ئةمئصستادا بالو و زالنط

ايةن لة شوصنص يشةسازية بص نرخ و زصدة بص ماننةري ئةم ثؤشتبرييانةوة سةرقالدةبني بةرهةمهصئابووري و أ

  .ؤوةك كوردستاين ئةمأ

كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل : ووترا دةكرص لةم ضةند ديتنةشا ضأكرصتةوة ووختةي ئةوي اليسةرةوةوةكيتريش ث

يان ئةم ,  هةيةلصرة و لةوص بووين, ؤي ئصمةجيهاين ئةمأ, يهانا جؤرصكة لة جؤرةكاين كؤمةلطة كة ئةمأؤ لة ج

زةبرخواز و ديكتاتؤرةكان تيايا  ذصمةوصن و بةشانةي جيهان سةردةردصنص كة أةية بةزؤري لةو شجؤرة كؤمةلط

ؤر باري والت دةردةكةوص كة بؤماوةص ز ةية لةو بةشةي جيهانئةم شصوة كؤمةلط ياخود, ة ئاوابوون ناوةل أووي

كةواتة كؤمةلطةي كؤالثس و . ةوة دةنالصنصدوتيذي سياسييني ناوخؤ و تووبةدةست ئاشوويب جةنط و شةأ

ةصكة كصشةكاين سادةن صشةكاين ضارةسةركرصن و نةش كؤمةلطةص ئةبةديية و لةوةضووةتةدةر كطةندةل نة كؤمةلط

  .بؤ ضارةسةركردن

ةي ئصستاي بة كؤمةلط, كؤالثس و طةندةل دةكا  كة بة ضةند بةشص باس لة كؤمةلطةي, ةئةم نووسينبةجمؤرة 

بوونة بة مؤلطة ني بؤئةوةي ئةمةش بكرص لةو شوصن و كةس و شتانةوة وةسةرةتادص. كوردستانةوة تايبةتدةكرص
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, كة ثصيدةلصن سايل أاثةأينصكةين وص لةوصوةدةستثؤئةو مةبةستةش دةمانةب. و بةرثرسي ئةم كؤالثس و طةندةلة

ئةم بةرهةمي لة أووي سياسييةوة ؤ كؤمةلطةي كوردستاين ئةمأضونكة .  1991ايل أاثةأيين ئازاري س

ةكاربردن و وةبةرهصناين سياسي بةالم ئةم بةرهةمة بةضةند قؤناغص لةب.  1991أووداوي أاثةأيين , أووداوةية

و ئابووري و  لة طشت أووصكي سياسيةرهصنانانةش ئةمةي لصدروستكرد كة ئصستادا تصثةأي ئةو بةكاربردن و وةب

ئةو تصذيانة كة لةطةل ويسيت هةموانا يةكناطرصتةوة هؤكارةكاين ضةند جةمسةريية و . أؤشنبرييةوة دةيذصني

ارصزران و لةشوصنيخؤشيانا مةكاين أاثةأين وةك خؤيان نةثبةروبوويةك لةو جةمسةرانة ئةوةية كة 

  . وةبةرنةهصنران

سانا لة  -وانةهاص سياسي ئالؤز و ناكة  1991أاثةأيين صم وصراي ئةو نةختة ووتنةي اليسةرةوة ئةوةش دةل

بؤ  شياويص سياسي ئةم زؤنة هصنايةكايةوة )اؤذئاويارمةيت أ ئةلبةتة بة(زؤنص سياسي بؤ كورد  هةناويا بوو

وو و بةطةلص قؤناغي سةيري لؤذيكي ب-مةدةين و نا-صوةكة سةرةتا زؤر ناخؤبردنة أ. صشخؤبردنةأصوة هصنايةث

دوو حيزبة سازشي اتة ةر لةتاالن و شت ئاوديوكردن و شةأيناوخؤوة بطرة تادةطه, يثةأتص ئامصزيشاتراذيدي

لةهةموو ئةوانةش  ,و ر حسصيب جياوازي سياسي لةتةكيةكالةسةسيةكةي كوردستان لةتةك دوذمن سيا

كة ئازادي  ,ينأةاث أةكاينقصزكردنةوة لة بةرهةروةها , دةستيثصكرد و جصهصشنت تةوذمي كوردستان تراذيديتر 

لؤذيكيانة هؤكارخيؤي هةبوو و -ووداوة بةد و نابةالم هةريةك لةم دياردة و أ. بووة بة ئامانج, يةكص بوو لةوانة 

ةزنترينيان دروستبووين ئةم كؤمةلطة اش خؤي جصهصشت كة مجنام و ئاكامي تابلصي سةيريشي لةثدةرئة

  . ةيدةنالصننيصوكؤالثساوي و طةندةالويةي ئةمأؤية كة هةموو ث

ئةوانةي لةسةرةتاوة لةناو شار , انباشة ئةوةشبلصنييصمبؤزصدة أوونكردنةوةي ئةو ضةند دوا دصأةي اليسةرةوة ث

واتة خةلكانص كاري , ين كورد بوونارتيزاثون ئةو دةستةبذصرة سياسية بوون كة ماوةصبةرلةوة دةستبةكاربو

لةناو جؤرة ذيانص تر كاتةكانيان بةسةربردوو و ر طرتةئةستؤ ثصشتلة دامودةزطاكانا بةأصوةبردنيان 

سةر بة ضني و توصذ و نةوةي كة  ئةم كةسانة. دا بةأصوةبةربنشار لة برييانلةوة نةكردبوةوة هيضوةختيش 

سةردةمي -نووردار و نااشيش بوون يان هيضنةبص هزري سياسيان سا بوون هزر لةثجؤراوجؤر و ناكؤك و ناتةب

ربوونةوةي دوذمنص النص لة تةمةنيان نةك هةر بؤ بةأةنطاساوردانة ئةو ثارتيزانانة بوون ئةم ثارتيزانة ك. بوو

بةتال و بازي وةك بةعس بةسةربردبوو بةلكو شارةزايص ضاكيشيان لة سازشي سياسي و ئاشخوصندؤست و مةرط

م هزرة سياسية ةئ, ة سياسية وابردوئةم أئةم كةسانة هاتنة ناو شار بؤية كاتص . راكوذيشدا هةبووي بشةأ

ةرلةمان و وةزارةت كرد و كخستةكاين شار و ئيدارة و دواتر ثصثةلةكصشي ناو أخؤيانا لةطةل  شيانمالوصرانكةرة

 كاينهةرة ديار و ناشرينة وخسارةةيل يةكصكة لة أةندكة طهةقايةيت سياسي سةير سةيري لصدروستبوو  ئةوةش

  . ئةم هةقايةتة سياسيية

) دةروازةيي نووسينةكةية بةخؤي ئةم بةشة بةشصكي( ةوةانم بةشي يةكةمةي نووسينةكةملصرةوة و لةبؤية ئصمة 

  . ةية بةرضاوخةينتايبةت بةم جؤرة كؤمةلط انركردنةكةموصنةص لةسةر جؤري كا تصدةكؤشني

ةيت نووسينةكةدا ةر بةشةو بة جؤرص و لةسةر بناغةص بة دةوري ناونيشاين بنةأئةم نووسينة كة بةش بةشة ه

نج و ويسيت بةالم هةر بةشةش خاوةين ناسنامةي هزري خؤيةيت و ئاما) ةندةل كؤمةلطةي كؤالثس و ط واتة(ة وصل

ين ئةم نووسينة لة نووسي انمةبةستم صوسيت دةزاننيبؤية هةر لةم سةرةتايةوة بةث. وونةلة هزراندن تايبةت و أ

ئةو باسانة  ةيشتنة الي خوصنةر لةسةرتصطكردنةوةية ناكرص بةئاساين ئةو وونضونكة بص ئةو أ. وةأوونكةينة

ةم ئ: نيةوص بلصانبؤئةو مةبةستةش دةم. نيوص بةضةند بةشص لةبارةيانةوة بدوصدروستكرصن كة دواتر دةمانة

ص دياردة و أووداوي دزصو و هةندي نكردنةوةووكار بؤ أ,كةخؤيبةسةر ضةند بةشصكا دابةشدةكا,نووسينة

أؤذانة ئةم ة باس لة جؤرص لة جؤرةكاين كؤمةلطة دةكا نووسينةك. اووخسارترسناك دةكطةندةلئامصز و أ
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ةي بؤ دؤزينةوةي نيشانة و أوخسارةكاين كؤمةلطةشةوة كار باسئةو و لةأصطاي كؤمةلطةية خؤي نوصدةكاتةوة 

 ئةو كؤمةلطةيةية, ناوبراوة ةندةل طو ) مانداأ( كة بة كؤمةلطةي كؤالثس, ئةم كؤمةلطةية. يش دةكةينناوبراو

هةروةها ئةم كؤمةلطةية كة لصرة و لةوص بووين هةية . نصذيدةشتوانةكاين طؤص ئةم زةوية خأة بةشص لة داني

 ةهةميش كيشةسازيصمياصناوة و كردوشيانة بة جؤرة ثزاوانةوة هةية بةرهةصوةندي بةو ميكانيزمة دذوار و داأث

  . لة سةرلةنوص خؤوةبةرهصنانةوةدابص

كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل لة بوونيا كؤمةلطةص , كة رةتايةوة دةستبؤئةوةشأاكصشنيلةم سةهةر  بصماناش نابص

ة و شوصين كوشتين ئازادي ةكسانييةي داد و يدذة جةمسةري كؤمةلطةي ماف و ئةرك و هةروةها كؤمةلط

ةي مةلطبا بزانني بؤ ئةم جؤرة كؤمةلطةية دذة جةمسةري كؤ. شةةروةري سياسي و كؤمةاليةتيأاستةقينة و دادث

دة ووردة لة بةشةكاين ةي داد و يةكسانيية؟ بةخؤي ئةم اليةنة وورف و ئةركة يان دذة جةمسةري كؤمةلطما

ةندةل شوصين اوي بةالم لصرة هةر ئةوةندة دةلصني كة كؤمةلطةي كؤالثس و طوونتر دةضينةننووسينةكة أ

ووين هةندص ص باشيشة بؤ دروستبادنةوةي كةساين مونافيقي سياسي و أؤشنبرييية هةروةها حةشارطخؤشار

بص هزري ئابووري و بص ئاطا لة ثرنسيثةكاين مايف كارمةند و ) صندةريو بةل( اينكةسايةيت لةوانة بازرط

ةي دةيانةوص باالخانة بؤ ينيشة بؤئةوانهةروةها تابلصي دالدةص زصأ, رهصنان صساكاين بةرهةمهصنان و وةبةأ

ةية كةسانص هةروةها ئةم جؤرة كؤمةلط. رة بة ساالرخوازيي خؤيانبدةنيان ثة هةلضنن ةندةلةكانيانتصكستة ط

بةالم بص ئةوةي ئةركيان هةبص و بص ئةوةي  رنتا وةريدةط ش دروستدةكا ئةوةندة لة ماف دةطةنتؤسياسي ئةو

 واتة سياسيةكاين(ئةمانة . هةروةها ئةمانة كة ماف زةوتكةرن تةنيا نوصنةري مايف خصلي خؤيانن. ماف بةخشنب

هةية و نة هزرص تةواو سياسيان , لسدةبن باسي ئةركيان لةتةكا بكةيبةوة قةكة , )ةندةلس و طكؤمةلطةي كؤالث

ان كة دذي باسن لة ئةرك هؤية بنةأةتيةكةي بؤ ئةم. رة ئةوةندة بريؤكراتيش ننينةش ئابووري و ياسايي و بط

اويانة بؤية بؤ ئةمانة ابردوودا دة لة أئةمانة بةخؤي ئةو ئةركةبوو ارتيزاينئةوة دةطةأصتةوة ذياين ث

رتين ئةمانة فتةكة لصرة ئةوةية وةرزي ماف وةرطربةالم ط. ئصستايئةمأؤ تةنيا كاتصكة بؤ وةرطرتين مافة و بةس

يمبؤل ؤ بوونة بة هةندص سئةوةش كة ئةمانة ئةمأ. ركيان هةبصئاوابووين بؤ نية و قةد جارصتر نايانةوص ئة

ناذمصردرص   يز بة ئةركئةمة بؤ ئةمانة هةرط) ةمصنتار يان بةرثرسي سةنديكا يان أاديؤثةرل, سةفري , وةزير(

اري واتة ئةوةي كة لة أابردوودا بةرةنط, نبووة ابردوودا هةياضونكة ئةمانة ئةركة طةورةكةيان ئةوةبووة كة لة أ

ارتيزان بووة شتر ثكة ثص, كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل بؤية كةسي سياسي . ديكتاتؤرةكان بوونةتةوة

ندي نصوان ماف صوةي ثئةم تصكضوونة. ياندين لةتةكا بكرصةنايةوص جارصتر باسي ئةرك بةجصط,  )ضةكلةشانبووة(

يشايل أ, كة بةخؤي فةلسةفةص سياسي قوول ثصويستة شيكاتةوة, ةندةل و ئةركيش لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

, ي ناوبراوةضونكة كةسة طةندةلةكاين كؤمةلط. ي تصكداوةو ئازاديشةروةري دادث, سانيخوازيواتاهاص وةك يةك

ةرنا ضةند مةرام و ويستةكانيان تصردةبص ئةط تا ئةو شوصنة دادخوازن كة, ؤشنبريجا سياسي بن يان بازرطان يان أ

نةك ئازادي ( ئازادي أاستةقينة يةكساين و , دةبن ضةندينباري ئةوة بة وشةي وةك دادبة وشةي وةك ئةرك قةلس

رينتر دصينةوةسةريان دلؤثصكن لةو أةخنانةي نيازمانة ونتر و بةوئةم اليةنانة كة أ. قةلسدةبن) بووازيةسيشثبة

  .     ودةسيت خوصنةراين ئةم نووسينةخيةنوأ

أؤذانةدا لةذياين , ووداو و دياردة و دؤزهةندص أ, هةندص شت, شة ئةوةش بلصنييصمباهةر لةم سةرةتايةوة ث

ةوةي توانا و وونكردنئالؤز هةية بةالم بةثصضةوانةوة هةندص شتيتر أ-سادة و نا ةوةيونكردنثصويسيت بة أ

سةر كاغةز بةشصكن ةكاين الخيوارةوة دةخرصنة بؤمنوونة ئةو شتانةي لة الثةأ. دةوصمةين شياويص تايبةت و دةط

بةالم . بصتةوةيةكي لصجؤشدامصنص و سةريدونيا اناةكردنيلةو شتانةي مرؤظ ثصويستناكا لة أوونكردنةوة و أاظ

نة بص , نةش بص ماناابني ئةو شتانةي الخيوارةوة باسدةكرصن نة الوةكني و لةهةمانكاتيشا ثصويستة لةوة بةئاط



 

www.dengekan.com 

11/14/2007 

صويسيت بة زانني و ضةندبارةن و كةس و هاواليت كورد ثؤذانة و بةهان و نةش ثةراوصز بةلكة ئةوانة شتهاصكي أ

بةجمؤرة نيية و أةنطة ,انمتهةروةك وو ,هةندص شيت دي بةالم , صيانبطانية تا ل) مةوسوعي(ثيديهزرص ئةنسكلؤ

ةلص ئارشيف و تصخوصندنةوةص قوول و زؤري طي و مرؤظ بؤ طةيشنت لةهةندص شت ثصويسيت بة زانياري و ثسثؤأ

 - شتص نا) وةرناسي زيندة(يكردن لةبواري ببؤلؤذيا ونة كةسص بؤئةوةي لةوة حاليبص كؤثبؤمنو. دؤكومصنت بص

و توانا ) مرؤيي(استة هيؤماين ثصويسيت بةوةدةبص لة دوو شت بطا يةك لة ئاأ) أةوشتيية-نا(ئيتيكية 

ئيتيكية يان  -زانستيةكاين خودي بيؤلؤذياي هاوضةرخ و دواجار لة ماناي ئةوةي ض شتص ئيتيكية و ضشتصكيش نا

ةتةدا ئةو كةسة خؤي لةبةرامبةر دوو ئالةحمال. ئيتيكي دةبص-بةواتاصتر ضؤن شت ئيتيكي دةبص و ضؤنيش شت نا

ئةم اليةنةش مةرجي ئةوة لةم كةسة . جؤر لة زانست دةبينصتةوة كة يةكصكيان بيؤلؤذياية و ئةويتريش ئيتيك

ةيشتنة شةخسي و و تصط كةواتة ئةم كةسة زانني. داوادةكا زانياري و داناي لةبارةي ئةو دوو زانستةوة هةبص

يارمةيت ئةوةي نادةن لةو ثرسيارةبطا كة , كةسة كن لة ئةزمووين كةسي ئةمكة بةخؤي بةشص, كاين ةصيرثسة

تر بؤمنوونة وانية أةوشتية؟ بةالم شتي-ئايا أاستة دياردةي كؤثيكردن شتصكي نا: بةمشصوةية خؤي فؤأمولصرةدةكا

ئةو كةسة بؤمنوونة .بطا تا لةو شتة ةي نةوصئةو زانياري و دانايية تايبةت و أيزثةأة هةمانكةس و أةنط

  . ا لصداين مندالص كارص هةلةيةبةوةناضص ثصويسيت بةوة بص سةرضاوةص زؤر خبوصنينةوة تالةوةبط

لصداين وةك  لة بةشةكاين ئةم نووسينة بةرباسدةخرصنئةو شتانةي : اليسةرةوة ووترا ئةمةية ةي ئةوةشثووخت

ا ناكو دانايص تاك و تايبةت لة كةس داواانني زةية و ئةو هةلةيةش ةتدا كردةص هةلئةو مندالة واية كة لةبنةأ

ةلص شوصن لةم نووسينة ضةند طةلص لةو سصركردن و أوونكردنةوانةي لة ط,  بةجمؤرة. تالةوةبطا ئةوة هةلةية

ةرة ئةم خوصن, اوصنة لة خوصنةر ناكةن تا لصيانبط مةن و بصن داواي زانياري و دانايص دةطوترصوبةشية دة

طةر بيةوص بةئاساين ةندةلة س و طهةرلةبةرئةوةي تاكصكي كؤمةلطةي كؤالث) بص نةةندةل بةمةرجص خوصنةرص ط( 

ة ةوة طرينطانوةكيتريش زؤر بةالم. دةطا لةم نووسينة ضةند بةشيية بةرباسدةخرصنو اليةن و دياردانة لة

لة  نجلةوة حاليبص ئاما) دةل نةبصةنطدووبارة دةلصمةوة بةوهيوايةي خوصنةرص (خوصنةري ئةم دةروازةية 

نووسينة ضةند بةشية لةسةر كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل بؤ ئةوة نية طالتة بة تاكةكاين ئةم  نووسيين ئةم

ةيت لة نووسيين بكرص بةلكو ئاماجني بنةأ, يان سياسةت و ئابووري و أؤشنبريي ئةم كؤمةلطةية, كؤمةلطةية 

نة سياسي و ئابوري و أؤشنبرييةكاين ئةمأؤي ةية لة هيواصك بؤ ذيان لةوديو داأمااكردنةوئةم نووسينة دةرط

وجنا و دروستكردين كؤشش و دؤزينةوةي أصطاضارةي طوسينة واتة خةمي سةرةكي ئةم نو. كؤمةلطةي ناوبراو

نة تاكةكان لصرة و لةوص لة كؤمةلطةي ناوبراو أصبةديدةكةن ؤذاكرصتة لةوديو ئةو خةلةتاندنانةي أكؤن

هاوأصيةيت و , نووسني, خؤشةويسيت, ئازادي ي واتاكاين وةكةكبوونةلةوديو ئةو بةمش, )سودفةيدةكةن(

سينة ضةند بةشيةوة هيواصك واي ئةم نوهةروةها لةأصط. ثصوةيدةتلصنةوةو ئايديؤلؤذيا  تادةطاتة ماناي سياسةت

ةم بةالم ئ. يان دةخوازرص بسازصنرص لةوديو ئةو بةثيشةسازيبوونةي شتة جوان و باشةكان دووضاريبوونةبؤ ذ

ة نةكرص بوونة بة ؤذانةيية نابةلةد و بةدانهيواية نايةتةدي طةر سةرةتا أةخنةي ئةو دياردة و أووداوة أ

-ئةم نووسينة ئةوةش بة شتص زصدة نائةمةو . رصوسينة تواجنيان تصدةطةندةلةي ئةم نومان و طكؤلةكةي ئةو داأ

كةوابص بؤ ئصمة ثرسيارة . بص) مانداأ(و كؤالثس ذيان طةندةل يت تراذيدياداشمرؤيي لةقةلةمدةدا ث-لؤذيكي و نا

بةالم ئةم  دؤزيص ئةوتؤ بؤ تاكي كورد دروستكراوة يان دةبص تراذيديا ثاش تراذيديا بذي يانيش طةندةيلبؤ 

رد و هةستيارانة باسنةكرصن كؤمةلطةي ةيشنت بةدةستةوة نادا تا ئةو اليةنة زصدة ووثرسيارة وةالمدانةوةكةي تصط

ؤيل خوصنةر لة بص أ, أؤيل نووسةر لة بص نرخكردين وشة: لةو اليةنانةش, ةندةل خؤيلصنةناسدةكاكؤالثس و ط

ؤيل سياسي لة تصكداين هةروةها أ, وةك تاكص ئيندظيدوايل أووداوئامصز, خؤي وةك خوصنةرص ماناكردين كةسصيت

لة , ياسيبص يان نووسةرجائةوة س, ؤشنبري أؤيل أ ,ئابووري نةتةوة و بةهةلةبةكاربردين وتاري سياسي 
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أؤيل داد و دادوةر لة طةنيوكردين واتاي سزا و , بةمشةكردين ئافرةت و بةطةندةلكردين واتاي خؤشةويسيت 

هاتنةخوارةوةي , أؤذنامةواين كوردي تصكضووين باري ئةمةو تادةطاتة سةر ضةندين اليةين ووردي تر وةك , هةق

ئابرووضووين أاسيت و بالوبوونةوةي ثةتاي , تايب لةيةككاتدائاسيت ئةكادميي و ثةروةردةي مامؤستا و قو

ئةوةش كة كؤمةلطةي . نووسني و بالوكردنةوةي كورديكاري سوفستايةت و أةوانبصذي و داستانئامصزي لة 

بؤئةوة دةطةأصتةوة , ةينلةبارةوة دةد انوونكردنةوةيدواتر أ كة, خاوةينةندةل ئامادة نيية خؤيبكا بةكؤالثس و ط

ةورة و درشتةكان دةكرص و ئةوي نرخ و بةهابص بؤ شتة ؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل هةميشة باس لة شتة طلة ك

  . هةستيار و وورد و الوةكيةكان دانانرص

نةشومنا و ؤذ لة زيادبوون و أؤذ لةدواي أكة داأمانةكان , نووسينةوة دةخوازين ئةوةشبلصنيبؤية لةأصطاي ئةم 

شت لة ويسيت سةرلةنوص دروستكردنةوة و ةية ثي ئةوةنية تاكي ئةم جؤرة كؤمةلطنائةمة ما جؤراوجؤربووندان

مانص سةرلةنوص ثاش طشت داألةأصطاي ئةم نووسينةوة ئةوة نيشاندةدرص لةضونكة . دامةزراندنةوة بكا دووبارة

لةنصوان بص دةبص تصطةيشنت بؤئةوة هة بؤية بةئاساين نايةتةديوة و دووبارة سازاندنةوة هةية بوونيادنادنة

زؤربةي دزصوي و  ان و قرتان هةية ئةم مةوداية وادةكاردنةوةص ماوةص يان مةوداص لة دابأمان و دروستكطشت داأ

ي رؤسةصكدادثةروةريةكان شوصن بؤخؤيان بدؤزنةوة و شياويي لةبةردةم طشت ث -هةلة و غةدر و ناأصكي و نا

ة و سةرلةنوص رؤسةي بوذانةووةية هةرضؤنص بص ثاش ئةو ماثبةالم . دةنبوونيادنان و ضاككردنةوةش تصك

هصزي وودةدا أرطرص بةالم ئةمة ئةو دةمة صضكةي خؤي وةبوونيادنان دصتةدونيا و ثصويستة ئةم ثرؤسةية أ

وةك , هزرقوول وون و وةك هزرةظاين سياسي هزرأ, كة لة تاكة جياكاين كؤمةلطة ثصكدصن, ) عةقالين(أاسيؤنال 

هصزي أاسيؤنال  ئصمة دةلصن. بكةن ي سةرلةنوصبوونيادنانةوةكةبةشداريي لة ثرؤسة, ريثأبريي بريتيذ و بأوناك

نةك أؤذنامةواين , تيذ نةك خةلكي طةندةل و سياسي طةندةلو هزرةظاين سياسي هزرأوون و أوناكبريي بري

ي أؤشنبريي نةك ثياو, طةندةلةندةل و تصكسيت نةك نووسةر و خوصنةري ط, طةندةل و ئةكادمييكةري طةندةل

ةك ئازادخيواز و ن ,ةندةلنةك عاشقي طةندةل و خصزاين ط, طةندةل و ئافرةيت أؤشنبريي طةندةل

ضونكة ئةوانة هزر نةخؤش و بري تاريك و . قبازنةك دذة ئاسايش و داخلةدل و أ, دميوكراسيخوازي طةندةل

  . ؤسةي بوذانةوة و سازاندنيشنررةكي بةردةم ثري سةئةمانة كة ناتوانن بوونيادنةربن أصط. هةست مردوون

يبص ئةوي لةدووتؤي ئةم الثةأانة نووسراوة نابص خوصنةري بري خاوصن و دةروون ساغ دةبص لةوة حال, كةواتة

كةسي كورد يان ئةو سايكؤلؤذيا سياسيةي ) ةوشيتأ(بؤ وانة ووتنةوة لةسةر ئيتيكي  ةكرص دةروازةيةكنواأاظ

. مةش نيةي ئصوسينة نية و بواري ثسثؤأةتةوة ضونكة ئةوة ئةركي ئةم نوتائصستا لةسةر تاكي كورد نةنووسراو

بةالم ئةم خوصنةرة هزر ثاقذ و أؤح سةليمة دةكارص ئةم الثةأانةي الخيوارةوة بةوة أاظةكا هةولصكن بؤ 

هةروةها , رتووة هةلةئامصزةي كةسي كورد خويي ثصوةط أؤذانةييةي ئايديؤلؤذييةردنةوةي ئةو ئيتيكة ةتكأ

. ماخنوازشة بؤ دادوةريكردن بةسةر ئيتيكي أزيو و بص باكي كةسي سياسي و أؤشنبريي طةندةل و داأاوصكيةنطه

يص بؤ سةرلةنوص صويستثصويستة ثاش طشت داأمانص ث,  انةوص بةوةبطةينلةأصطاي ئةم نووسينةوة دةم,بةواتصتر

سانص لصشاوئامصز و هزر ثاك و كة مانصمةرجة ثاش طشت داأ, هةلسانةوة و دةستثصكردنةوة لةئارادابص

ثألة (و داهصناناوي ) خاوصن(قذاأابردوو و ئصستايان ثبن ئةمانة طرينطة كةسانص . دةستبةكاربن دةستأةنطني

سياسي و ) خصلص(ي سةر بة قةبيلةصؤذانة لصرة و لةوص دةذين لةبةرئةوةئةم مرؤظانة كة هةن و أ. بص) داهصنان

ادةص ئةوةش كة تاأ. اون و ووتنةكانيان شوصين تصأامان و لصكؤلينةوةننيشكرنني فةرامؤؤشنبريي دياريكراوأ

انة كة لةم جؤرة كؤمةلط ةندةل تةماشاكرص ئةوةيةوةك يةكص لة هةقيقةتةكاين كؤمةلطةي كؤالثس و ط دةشص

سياسي و , ؤشنبرييدةبن بة نوصنةري أو دذةماف ) بةماناي تايفةطةر( داهصنةر و خوصنباز-هةميشة كةسي نا

  .ةيداري كؤمةلطئ
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ةكةي لة كؤمةلط سوفستاي ئامانج لةم نوسينة دابأيين تاكي كؤمةلطةي ناوبراو نية -نا ةمتر وصذةي وبةواتاص ك

فريشتة و يان هةوليئةوةشنادرص ئةم تاكة بكرص بةو  ش نييةبةقارةمانكردين ئةم تاكةلةهةمانكاتيشا ئامانج  و

دةبينني بةردةوام وةك بصوةفا و ) لصكنةضوو(جؤراوجؤر و ناضووستةية ئصمة كة تاكي ئةم جؤرة كؤمةلط. ندخواوة

دةل لةيةكدي ةنبةخؤمشان نادةين تاكةكاين كؤمةلطةي كؤالثس و ط ااريش تةماشاي ناكةين بةالم ئصمة أصطغةد

سالةهاية وزةراين خؤي و خاوخصزانةكةي كة بة موضةص زؤركةم ط,واتة ثصشمةرطةص داماو . جيانةكةينةوة

تراذيدياكاين كورد كردي بة قارةماين سةر  جيادةكةينةوةيسة لةو سياسية طةندةل باز و شةأوال ث,كامةيسةردة

وةنةبص تاكصكي كوردة و لةم يان ئصمة ئةو كاسبكارة كوردةي هيض خةتاصكي نية ئة, شاشةكاين تةلةفزيؤن 

يادةكةينةوة لةأصطاي دة نووسةي جو قةسيؤشنبرية سوفستاي كؤمةلطة كؤالثساوي و طةندةلة دةذي لةو أ

ئةمةو لةميانةي ئةم . بووة بة ياوةري دةسةالت, كة أؤذانة لصرة و لةوص دةيثرذصنص, امصزاوةدرؤئ أؤشنبرييصكي

خةسانوين لةو خوصنةرة سةرخؤشانة  ةيةنةرة بةوةفايانةي ئةم جؤرة كؤمةلطنووسينة ئصمة ئةو خوص

ئةم  هةروةها بةهؤي. تصكسيت خولقصنةريان نية ةندةل لةنةوة تواناي جياكردنةوةي تصكسيت طجيادةكةي

ساغانةش لةو نووسةرة سوفستاي و ثسيكؤثاتةنةش  اك و دةرووننووسينةوة ئةو نووسةرة هزر ث

رةية بةزةبري وشة داتاشني و يان لة خوصنةتةنيا خةياليان الي ئةو لةشكرة جيادةكةينةوة ) نةشدةروونبيمارا(

اي ئةم نووسينةوة ئةو مةبةستم لةأصط. كؤيانيانكردؤتةوةطؤظار يان مالثةأ  لةم أؤذنامة و لةوأيزكردين واتا 

اي فالنة هةفتةنامة يان نوسةرانةي برييان تةنيا اليئةوةية بةهةض جؤرصبص لة سةروتارةكانيان ببنةوة تا فري

طةندةلكةن , كةت و هزرشصواونكة خؤيانئاسا دةروونشة, ؤذنامةي خةن و خوصنةرة سةرخؤشةكانيانفيسكانة أ

هةروةها . ننة خوصنةر و نووسنيواجيادةكةينةوة بةضاوص بةرزةوة دةأ و بةسامانة لةو نووسةرة أصزدارة بصدةنط

لةو قوتابية زانكؤيية بص هيواية جيادةكةينةوة لة ش اي ئةم نووسينةوة ئةو قوتابية زانكؤية بةستةزمانةلة أصط

لةو ئةكادمييكةرة  ةندةلةو ئةكادمييكةرة هزرطيان ئة, ةيت خؤي ناطاواتاي بةزانكؤيبووين قووتابي

. سقة ناخوصنصتةوةمةن و داناوةص دةطا و بةسال سةرضةوة لة وانةكاين خؤي ناطجيادةكةينأوناكبريطةراية 

ي و ةوانة سوفستاؤذنامؤذنامة و يان أوصرايئةوة ئةو أؤذنامة و يان أؤذنامةوانة بةئاطا و دذة طةندةلةش لةو أ

نياري بص بناغة و  بالوكردنةوةي أؤشنبرييص ةوة كاري كاوصذكردين هةوايل ضةند بارة و زابيزنتية جيادةكةين

  ).  ةرايةهيضط(نيهليستيية 

ئةم  ةوة و نةشينتاكي كؤمةلكة نة لة مصذووةكةي جياكةئةم نووسينةوة كار بؤئةوةشدةكةين  ايئةلبةتة لةأصط

ةمة ئةوة ناطةصنص ئصمة مصذوو و نةش مصذوو ثةرست بةالم ئ واتة نة مصذوو كوذين .تاكة و كصشةكاين بةلؤكاليكةين

ي ماو ضونكة بةباوةأل يان سصستةمص سياسي و ئيداري لةثاش و داأةندةبةبناغة بؤ طةيشنت لة تاكص ط دةكةين

ة ببص بة ثيشةسازي ية ناشص و نابص ئةم تاكبؤ. اين كةمتر نيةكص دانيماركي يان ئيسثتاكي كورد هيضي لة تائصمة 

 ئابووري نةتةوةدا سياسي هةرزان و داوةشاوكردين بؤ سصستةمص طةندةل و كؤالثساوي كة تواناي تةنيا لة ياري

ش ثاساوداين مصذووي يو لةالصتر دةنصني لةالص دذي جوويين مصذووييةناغة بؤ جؤرة شيكردنةوةص دابواتة . هةية

  .ثيصقبوول نيية

ابلصي لةسةر تئةو سياسيةي , ةندةل ل و كؤالثس واتة بةطذاضوونةوةي  سياسي طبؤية بةطذاضوونةوةي طةندة

. كردكورديان مالوصران و سةركزتابلصي كةيفخؤشة ديكتاتؤرةكان ئةو سياسيةي  ,مصذووي كورد مشةخؤر بووة

ةكةي مةلطئةو تراذيديايانة بري تاكي كؤةندةل كة دذة جةمسةري ديكتاتؤر و زؤردارةكان نيية هةميشة سياسي ط

و نةرجسيية ) دةروونبيمار(ات سياسي كؤمةلطةي طةندةل كة سياسيص ثسيكؤث. وةدةخاتةوة كة بةسةريهاتو

- ةتكرصتةوة و نائةمةو سياسي كؤمةلطةي ناوبراو بؤية دةبص أ. تةنيا لةهةواي سياسي خؤيةيت) خؤويستة(

صيواية ئةم ث) سياسي كؤمةلطةي طةندةلواتة (ةلك ئاشكرا و واالكرص ضونكة ئةم سياسيةكةشي بؤ خ يةبريياري
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. نةباية) ي كوردواتة تاكي سياس(صوية سياسيةكاين ئةم نةدةبوو طةر أاو و أ) اكي كورد لصرة مةبةستةت(تاكة 

سي ةتكردنةوةي تاكي سياجا ضةند أ. ئةمةش بةخؤي بةلطةص ترة لةسةر مصذوو ثةرسيت ئةم تاكة سياسية

رينطة هةرئةوةندةش أةتكردنةوةي نووسةر و أؤشنبريي ل ثصويست و ططةندةيل كؤمةلطةي كؤالثس و طةندة

جا نووسةر بص يان بةطشيت توصذي ( ضونكة ئةميش. ةطةندةيل ئةم كؤمةلطةيةش بةهةمان شصوة ثصويست و طرينط

) طةي طةندةلكؤمةلنووسةري  (ئةم تصكستةكاين ةر نةدةبوو ط كوردةي ئةمأؤ وايبؤدةضص ئةم تاكة) ؤشنبريأ

من نةبوماية تؤ :  ""بةو ديتنة بطةن كة بةجمؤرةية ة والةم جؤرة نووسةرانة دةكاؤتصزةشئةم هصثهةر . ةباينة

ئةم بريؤكةيةش تةنيا زادةي . شتووةئةمة كة بريؤكةص طةندةالوية هزرص تابلصي طةندةلئامصزيش دايأ. "" نةدةبوي

اوةتة ناو توصذةكاين تري ةوة ضؤأيشانلةو سيةكانيشة و هةربريي توصذي ناوبراو نية بةلكو بؤضووين سيا

نةبووماية تؤ  من""س نةك هةر يةكتر بةوة دةشكصننةوة  سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل و كؤالث. وةكؤمةلطة

دةليليشم "" . بوونةر ئصمة نةبايناية ئصستا ئصوة نةدةط""بةلكو طشت كؤمةلطةش بةوة قةرزارباردةكةن "" نةدةبووي

ناز بةسةر ؤيدةكةن و بةهؤيةوة سالة سياسي و نووسةري كورد ط 17ة يمارئامصزانةيئةو ووتنة ب لةسةرئةوة

. ئةم تاكة هةبص و ئازاديش بصواية ئةوان بةمأؤذةيان طةياندوة تاكي ئةم كؤمةلطة داماوةي كوردستانةوة دةكةن ط

قصنةرةكانن و و خولؤشنبري لة توصذة داهصنةر أاستة لة طشت كؤمةلطةكاين دونيا توصذي سياسي و أخؤي 

ةندةل بةجمؤرة صزيشن بةالم ئةم تيؤرية لة كؤمةلطةي كؤالثس و طصويستئامبةرهةمهصنةري طةلص بريؤكةي نوص و ث

صذةكاين ترةوة ةي ناوبراو بة باقي تونكة دياليكتيكصكي قصزةوةن توصذي أؤشنبري و سياسي كؤمةلطضو. نية

  . أوودةستيخوصنةرانيخةينانة ين ئةم نووسينة نيازمالة بةشةكدةبةستصتةوة كة 

لةو خالة زصدة  صويسيت دةزاننيبةث ي ثةأةطرايف اليسةرةوة ووترا بلصنيطةرشتص أوونتر لةوي لة دوادصأ

د لةأصطاي ثصشمةرطايةتيةوة ئةوةي سياسي كور: كة بةجمؤرةيةسياسي و كؤمةاليةتيةوة دةستثصكةين يارة هةست

بؤ ثاساودان و شاردنةوةي ئةو ) ؤشنبريانيشأ(ة نووسةرانيش قةوانصكة واخةريك دةسةالت ئةمة وة بةوةيشتط

تة نةك هةر تاكي سياسي يان تاكي صويسبةالم ئةوةي ث. طةندةل و داأمانانةي ئةجنامدةدرص أؤذانة لصيدةدةن

ابص ئةوةية ئصمة كة وةك كورد كؤالثس و طةندةل لصيبةئاطةي أؤشنبري بيزانص بةلكو طشت تاكي كؤمةلط

صوةنديداربوينة ئةمةش كة بةختص سياسي ميتافيزيكي لةتةك ستةم و جةور تابلصي ثووينة لةدايكب

ئةم . ؤكرصنئةستةمة بةهةندص واتاي سوفستاي أؤشنبريي و أةوانبصذي سياسي بةتال ثينةوثةأ بؤدروستكردوين

 و بةشيدوبة  بنب) بةواتاصتر نووسني( ؤذنامةوانيشيكردووة سياسةت و تةنانةت أبةختةش لةسةرصترةوة وا

لة بنةأةتدا وةك ئامرازص بؤ جمار نووسني ة سياسةت و ئةضونك. سةرةكي لة ذياين هةرهةموومان

بةالم بةكاربردنةكة وا ئصستا وردة ووردة دةردةكةوص كة . اربوونةوةي ئةو ستةم و جةورة بةكاربراونبةرةنط

ثشتطريي  هةقيقةتصك بةرضاودةخةينالخيوارةوة ئصمة  .ةوشيت بووةواتة دوو خاسلةيت و دوو أ. ي بووةدوانةي

  . ةيشتنة دةكالةم تصط

 شزؤرينة ورداين ئةجنامدةدا بةرخستةبذصرصك كاري دةتةنيا  دةيناالند زؤرداريلةذصر جةوري ئةو دةمةي كورد 

رياوة يان ؤذان تةقةيكردوة يان طئةوي أؤذص لة أ بةالم ئةمة ماناي ئةوةنييةةستةبذصرة دةكرد ريي لةم دثشتط

نةختص طؤأانكاريشي  ةاليةنبةالم ئةم . بةئارةزووي خؤيبةكاربةرصةوة يةيت بؤهةميشة ساماين نةتنوسيو

ونة و مةرطيان لةبأي ذيان ةبوة دةركةوت طشت ئةوانةي ثصشمةرطينةوة وورد ووردواتة لة ثاش أاثةأ. تصكةوتووة

وون بة بةشص لةو و نةب رتن و برسيةيت و لةسصدارةدانيان خستوةتةذصرسةريان نةكرانهةلبذاردوة و ط

ةرلةمصنتار بةتةماشاكردنصكي ئةوةش كص بوو بة وةزير و ث. ستدايةؤ ساماين نةتةوةي لةبةردةدةستةبذصرةي ئةمأ

خانة و سةنتةر حيزب يان حكومةيت هةرصم يان بةرثرسي أاديؤ و سةنديكا و ضاث يان سةفري و نوصنةري

مان ةلبازي و داأدبؤية بؤلةمةوال و بؤئةوةي طةن. بةس وبؤماندةردةكةوص ئةمانة ضةند كةس و بنةمالةصكن 
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ريا ضونكة ئةو قةوانة لصدانةوةي لصنةردصتةوة اليسةرةوة تواجني لصطمالئاواميان لصكا دةبص ئةوةندة ئةو قةوانة 

بةزياين تةنيا ئةوانة ناكةوصتةوة ئةمة نةبوونة بةلكو بة زياين ئةو زؤرينةيةش دةكةوصتةوة ئةمةبوونة و 

ةندةل  ئاوابص دةبص كةسي لصشاو لة شوصين بؤئةوةي كؤمةلطةي كؤالثس و ط, كةوابص . هيض ننيتاش ئصس

صل و سياسةتيش وةك بوارص لة ةفتاركا نةك سةرؤكخأان ئةمةش داوادةكا سياسي وةك هزرظ. صلصشاوب

دان و لةهصلةطشنبرييش دةبص شوصنصكبص بؤ ؤأ. هزرةظاين تةماشاكرص نةك وازي و ثصشبأكصي نصوان دوو خصل

  .ةستكردين كؤشكي ناو و دةسةاليت الثةأاقذكردن نةك دروث

طشت نيشانةكان ئةوة أووندةكةنةوة بةالم ئةوةي جصيمةراقي طةورةي ئةم نوسينةية ئةوةشة كة 

. ؤشنبريةكاين كورد شتص ئةوةندة ترسناك نيةبةطةندةالويبووين ذياين سياسي و أؤشنبريي بؤ سياسي و أ

لبووين ذياين ئيداري و سياسي ةندةوةي جارجارة سياسيةكان دةيدةن بةطوصمانا كة طلةبةرئة ئةمةش نةك هةر

ئةو قةوانة نية زوو زوو بةرطوصماندةكةوص بةلكو قةوانة هةرة ؤ بووة بة شتص جيهاين نةخصر ئةمة هةر ئةمأ

, ""لةسةرالبراوةةيان ةكمةأةكان ئيتر ترسي طورط"" نازوواللةكة ئةوةية زوو ثصشماندةووترص ناخؤش و دةنط

لةسةر زصدي خؤمان دةربةدةر و ئاوارة ناكرصن , هةلناواسرصني, وند ناسوتصنرصط, واتة ئيتر كورد ثةالمارنادرص 

شتص ناوخؤي و لؤكايل و ةندةيل ئةوةندة مةترسيدار نية و بةثصي ئةم بريؤكة سياسية أزيووة طبؤية . هتد..و 

واتة سياسيةكاين كورد ثصيانواية شتة هةرة ترسناكةكة . ةردةكرصسرين ضارةكاتيية و طةردانبةخؤمان بط

سي لةناوضوون و تاكي كورد مةترهةروةها ئةوةي نيية بةلكو ئةوةبوو كة زؤرداري بةعس ئاوابوو و  ةندةيلط

 بةخؤي ئةم. صنيسةر نةماوة و ئةو كصشانةش كة ئةمأؤ هةن شيت وةخيت و سةرثةالمارداين لةتوانةوة و ث

مرؤيي لةخؤيا –ةندةالوي و نا تابلصي ط) طرميان(هصثؤتصزصلةبةرئةوةي  زوو بةرطوصماندةكةوصقةوانةي 

ةورة لةنصوان ئةوي دةتكوذص و ئةويشي دةتدزص لةبةرئةوةي جياوازيص ط. حةشارداوة شاياين طرنطيثصدان نيية

بص ئايندة و بص , بص كار, ئةوي يةكةم يةكسةر لةناوتدةبا و بةالم ئةوي دووةم بص خؤشي. يان تاالنتدةكا نية

ويتر لةئايندةص دوورتر دةستكاري بةالم ئة ئةوييةكةم كتوثأ هةبوونت دةسأصتةوة. ووريت دةهصلصتةوةئاب

ابردووي سياسيش  نةتةوةي ئةوةندة جصيباس نية و أةندةل بابةيتبؤية لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط. هةبوونتدةكا

  .زؤرترين ماف و هصز بةكاردةبرص تائةوشوصتة دةخوصنرصتةوة كة بؤ زةوتكردين

لةبةرئةوةي كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل لة : هةر ئةم ديتنانةي اليسةرةوة كارصئةوتؤشي كردووة بؤئةوةبضني

 ئةو شتثصويستة مرؤظ بةدوي ط, ئةم جيهانةي ئةمأؤي ئصمة, ةدةكاين جيهانةة هةرة ترسناك و بكؤمةلط

و بةردةواميةي تيابص لة طةندةل و داأمان  ة دةكا ئةو ئامادةييانرة كؤمةلطلةم جؤميكانيزم و فاكتةرانةدا بطةأص وا

اسخستين ئةو ميكانيزم و صشضاوحسنت و بةربايانةش بؤ ثئةو أصط. ثيشةسازيص سياسي و أؤشنبريي دروستكا

تاكي  يةكةميانكة  تومانةتة سةر دوو تاكي بةرضاوي ئةم كؤمةلطةيةسةرجنانةن خس فاكتانة طرتومانةتةبةر ئةو

ئةم . )ؤذنامةوانان بةشصكن لصيكة نووسةران و أ(شنبرية ؤاسية و ئةويتريش تاكي يان توصذي أيان توصذي سي

هؤيئةوةش . رجار خؤيان وةك دوانةش دةردةخةنزؤدوو تاكة كة دوو توصذي سةرةكي ئةم كؤمةلطةيةشن 

م دوو توصذة اذةكان باسلةوةدةكةن ئةاي ئامم دوو توصذة يان تاكة ئةوةية تصكأسةرجنمان تةنيا خستؤتةسةر ئة

سة ةفتاري طرفتاوي و طةندةالويشيان بةشص زؤر لةوكؤالثيان دوو تاكة لة بةرثرسيارصيت خؤيان ناطةن و أ

بةمشصوةيةبص لةأصطاي ئةم نووسينةوة أةخنةي دوو تاكي بنةأةيت . كاين كؤمةلطةي تصكداوة) ثاية(نص دينطة دةذص

كؤمةلطةية دةكةين و ثةيتاثةيتاش أوويدةممان لة تاكة كانيتري كؤمةلطةش  ئةم جؤرة) سياسي و أؤشنبري(

خوشك و ,باوك , عاشق خوصنةر و تةنانةت , قوتايب, ة يان سةربازثصشمةرط, كارمةند, كاسبكار(دةكةين 

كةي و كصش كةمتر و شتيش ئصمة ئةمة دةكةين تا ئةوة نيشاندةين كص زؤرتر و دواتر ضؤن و بةط, )مصرديش

منوونة بؤ(ةندةل ضونكة تاكة سادةكاين كؤمةلطةي كؤالثس و ط. دةكاساوي جؤرص كؤمةلطة طةندةل و كؤالثبةض
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نيان بن و هوشياريشيان صويستة جصبةجصكاري ئةركةكازؤر ث...) انؤليسي هاتووضؤ يكاسبكار يان كارمةند يان ث

ضونكة ئةوي ئةوان . ندةالويانة هةبصةلةسةر وةرطرتنةوةي مافةكانيان بةجؤرص دادثةروةرانة نةك مشةخؤر و ط

و استين ئاسايش ثاأ بص يان) شار و سروشت(ثاك أاطرتين كؤمةلطة ئةركبةجصطةياندنة جا ئةوة  دةنئةجناميدة

  . ئازادي

تصطةيشتين سياسي و استةيةش لة ئصمة أةخنةي ئةو ئاأهةر لةميانةي نوسينةكان تايبةت بة دياردةي طةندةيل 

هةروةها أؤيل بةدي ئةو دوو توصذةش لة زأاندين  ,قصزةوةنكردووة,يئةو شتة هصذاية, اديدةكةين ئاز ؤشنبرييأ

م يشايل واتاي ئازادي و كردين ئةئةرك و زةوتكردين ماف و تصكداين أبةكاربردين ناوي دميوكراسي و لة بةخراث

 دةستنيشاندةكةين شئةوةاي ئةم نووسينةوة هةر لةأصط. ةكةيندةستنيشاند شواتاية بة مشةكص هةرزان و بازاأي

ن ةندةل دميوكراسي بةشت دةبص و ئةم بةشتبوونةي دميوكراسيش زؤرتريضؤن لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط

ضونكة . ةيةي تيايةئةو كؤمةلط) ةندةلةلصرة مةبةست أؤشنبريي ط(بةرذةوةندي تاكي سياسي و تاكي أؤشنبريي 

دةتوانن زؤرترين ثارة ثصكوةبنصن و ) دميوكراسيةتةوة واتة لة أصطاي بةشتبووين(اي ئةوةوةئةم تاكانة لةأصط

واتة مةسةلةي أؤيل تاكي سياسي و تاكي , ئةم اليةنة. وومكةنساماين نةتةوةش بةئارةزووي خؤيان سةرنط

 ريفاين خؤيانوةي داهايت نةتةوة و كؤكردنةوةي ثارة لة طةندةل لة شاردنةأؤشنبريي كؤمةلطةي كؤالثس و ط

ئةو دوو واتاية راسي و ئةلبةتة ئازاديش دةدةن و طةورةترين زةرةرصكيش واتاي دميوكزؤرترين زةرةر لة 

ئةو دةمةش أاسيت قصزةوةن دةبص . ئةوةية أاسيت قصزةوةن دةبص) واتاي دميوكراسي و واتاي ئازادي(لصياندةكةوص 

, ين دييش وةك مافمانة شتةكاطرتين واتاي دميوكراسي دادةأمص كة لةطةل ئةم داأابةهصزترين ثايةي بةرزأ

ضونكة . صوةندي تاكةكاين ناو خصزان ئةو مانايةي نامصنصجوانكاري و ث, زانني, خؤشةويسيت, ويسيت تاك, ئةرك

ووين أاسيت ناتوانن لةبةردةم تةوذمي بةشتب) هتد..خصزان و , ئةرك , داد , ماف, خؤشةويسيت: واتة(ئةو واتايانة 

بؤية تصزي سةرةكي . مةحالدةبص ا شتة باش و بةبةهاكان مانةوةيانهةروةه, استخؤيانأاطرن و شتة جوان و أ

 ةل بدوص دةبص كاربؤئةوةكا هاوتةرييبةندئةوي لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط, م نووسينة لةمأوةوة ئةوةية صمة لةئ

و دادثةروةري و يةكساين بثارصزص ضونكة ئةمانة لصكدانةبأاون , زادي و ئاسايشنصوان ماف و ئةرك هةروةك ئا

ئةو دةمةي  وونتربةواتاص كورت و أ. دوذمين سةرسةخيت سياسةت و أوناكبريي طةندةل و كؤالثساوين

اري جوانك, )دلداري, خصزان (صوةندية كؤمةاليةيت سيت قصزةوةن دةبص و ئةمةشوادةكا ثادميوكراسي بةشت دةبص أ

ئةمانةش . بنةوشيت أ-دار و نالةكة) يةكساين و ئاسايش, ئازادي(و سياسيةكان ) ؤراينط, سينةما, شيعر(

وردةكةوصتةوة و بة هةندص شيت استةقينةي خةلك دوبةجمؤرة دةبن ضونكة ثرؤسةي أؤشنبريي لة ذياين أ

ة أةخنةي تووند بةالم بةجص و ثصويست ةلص شوصن لة نووسينةكبؤية لة ط. و كاتيةوة سةرقالدةكرصصي سةرث

  .مشةخؤريدةكا اوين دؤزي سياسي و هزري كؤمةلطزيبويشةسالةسةر بة ث دةكةين استةي ئةو تاكةئاأ

لةبةرئةوةي :  وةوة بةرضاوخةين هةرئةوةندة دةلصنيلةوأ انةكيةدا كةمترين سصركردين خؤمصشبؤئةوةي لةم ث

لةبةرئةوةي شصوازص  , خؤ نانووسصاستةوطةندةل أاشكاو و أ س وكؤمةلطةي كؤالث) يان نووسةري(أؤشنبريي 

أوونكردنةوةكانيدا دةطرصتةبةر بؤية نة دةتوانص ديل أةفتاري طةندةل و كؤالثساوي  ثةخشانئامصزي سوفستاي لة

بؤمنوونة ويسيت ( ةية لة شوصين لة لصدان بوةستصنص و نةش ئةو بةروبومة سياسيانة تاكي سياسي ئةم كؤمةلط

تراذيدياكانن نةك  ا لةدوايبةري تراذيدي انلةكات و شوصين خؤيا بةكاربةرص كة بةخؤي) ينمايف دةربأ, يئازاد

يان ئةم نووسةر و , يب سياسيةفتارص شةخسي ئةم تاكي سياسي يان ئةو حيزئةوةي ئةو بةروبوومانة بةري أ

ةندةل بةبةردةوام دةنووسص و هةروةها لةبةرئةوةي أؤشنبريي كؤمةلطةي كؤالثس و ط. بن ؤذنامةوانئةو أ

و نوسينيشي كردوة بةثيشة )  مصذوويي, انةواين زم, وصذةي, فةلسةيف , سياسي(شت بارةصكةوة دةنووسص طلة

ئةو . ميضاوقا وةوخؤ بص و نةش بريقوول و ديدثأ استبؤية ناتوانص لة نووسني و ووتنةكانيا زيادلةثصويست نة أ
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ؤشنبري هةية أيشة كةم وةختةش نووسني يان كاري أؤشنبريي لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل دةبص بةث

دذي طشت دياردة و أووداوة طةندةالوي و ) بةالم نةك هيضطةرايانة(ازيبص و بصباكانة بلةجةوري بذصوي ذيان دةر

ةندةل كةمكةس هةية بة نووسني بةالم لة كؤمةلطةي ثصضةوانةي كؤمةلطةي كؤالثس و ط. ساويةكان بنووسصكؤالث

ؤذنامة انانة نةبن لة أاري تةنيا ئةوةبص أؤذانة بنووسص و بالوكاتةوة مةطةر ئةو دةستةبذصرة أؤذنامةوبذي و ك

ةندةل لةوةضوةتةدةرص دةستةبذصرص ردةكةن بةالم اليئصمة و لة كؤمةلطةي كؤالثس و طئازاد و سةربةخؤكان كا

كاري نوسني بكا بةلكو نووسني بووة بة سادةترين شت و بالوكردنةوة هيض خةمصكي ناوص و ) ئيليتص يان تاقمص(

طشت طةرووصك بكارص شت ي بؤهةميشة خستؤتة سةرثاية أصطئةو ئازادية بةشتبوو و هةجميةي لةئارادا

كة دوذمين , ئةلبةتة ئةو ئازاديية دذ و ثصضةوانةيةي لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل دةذي. شكاةخطوزارةكاين ث

ةندةل نووسيين كؤمةلطةي كؤالثس و طوايكردووة بؤمنوونة , دؤستانةيةهةرة طةورةي ئازادي أاستةقينة و مرؤظ

يان طؤأيين , يين هزري سياسي يان حيزيبمةبةستم هيواي طؤأ. ةي نةبص و هيض هيواصكيشي ثيصنةكرصئةو سام

اتة دةطاس و لصبووردةي تاسوث, ميوانداري, واتاي هاوسصيةيت ةيشنت بؤيين تصطديةكاين ناو خصزان يان طؤأصوةنث

سامة و  واتة ئةوةي نووسني بص, ةئةمةش وايكردوو. هتد...ةوشت و أ, دةروون, سصكس , ئةوين :واتةهاصكي وةك

ص لة دةستةي نووسةران لصرةو و لةوص أؤذانة ستافص أؤذنامةواين سةرهةلدا و طروث, شكؤدارخيؤي لةدةستداوة

ؤنامةواين بصنةكايةوة بةالم ئةمانة كصشة سةرةكيةكان و أةياندن صنن و تاقمص تازة لة كارمةنداين أاطسةردةرب

ار و دةستةي فة و نةش سةرنووسةر و نةش بووين طؤظيين ستاة نة طؤأضونكة مةسةلةك. ارةسةرناكةنض

ئةو بةهايةيان نةماوة و واتا و زاراوة  ةراين نوص بةلكو مةسةلة هةرة بنةأةتيةكة ئةوةية وشة و ثةيظنووس

ري نووسةرانة تازةكة دةتوانص هز دةستةيأؤذنامة و يان هةفتةنامة و نةش بؤية نة . ستداوةشكؤدارخيؤيان لةدة

ص ئةندصشةي ةندةل دةكارؤشنبرييةكةي كؤمةلطةي كؤالثس و ططةندةالوي أؤشنبري بطؤأص و نةش طشت وتارة أ

باش  كةم نووسني و: ئةمانةنئةوةي دةتوانص ئةمة بكا . صتةوةبسأ, سياسصكي كؤمةلطةي ناوبراو,سياسي 

رتن وتن و دةربأين لةأصطاي أصزطبؤ و سام و شكؤداري انةوةيطةأ. أاستةوخؤ نووسني و أوون نووسني. نووسني

بةشةكاين ئةم  بة ووردي بةرباسدةخرصن بةشصكن لةو ديتنانةي لة دواتر ئةم اليةنانة كة. هتد....و  لة ووتن و ديد

  .         دانةوة دةبننووسينة بابةيت تصأامان و ئاوأ

ةكاتةوة  ئةم نووسينة كؤدشت بةشةكاينتنةبص اليسةرةوة بةرضاوخرا ئةوي طةيشبةثصي ئةو ضةند ووتن و تصط

ماوي ئةو ووتنانةوةية تايبةت بة كؤمةلطةي طةندةل و داأشت دينت و بينينةكاين ئةو ئامانج و ويستةية لةث

اون و مةبةست لة ا داأصذأةوشتيدةوة دةووترصن و ووتنةكانيش تائةوثةأي لة كلصشةص أهةنووكةي كوردي

, مص سياسي يان أؤشنبريي تةنانةت بازرطاين و ئةكادميي وتنيشيان نة كةمكردنةوةية لة هيض طروث و تاقوو

ويستة ووتنةكان نوصنةرايةيت ئةو صنةش بصدةنطبوونة لة ضةويت و هةلة و طةندةليةكان بةالم لةو شوصنانةي ث

ةندةلضيةكان ترسيان راوانة بكةن كة سياسي و أؤشنبري و بازرطانة طةراوصزكأاستية شاراوة و فةرامؤشكراو و ث

ؤيان بةردةوادةبن بةالم لةنصوان طشت رؤسةي ووتين خوا بص سلةمينةوة ووتنةكان لةسةر ثية ئةلصيهة

مانةكانةوة بةجصدةهصلرص و ئاسؤيةك بؤ سةرلةنوص ردنصك و ئةويتر هيواص بؤ ذيان لةثاش داأةخنةكأ

بة بةردةوام لة  رسيار و وةالمانةيبارة دامةزراندنةوة مسؤطةردةكرص ئةمةش لةأصطاي ئةو ثكاركردنةوة و دو

ندةلضيةكان ةنووسينةكةدا قووتدةكرصنةوة و بةرثةضي ئةو ثيشةسازيةي ثصدةرصتةوة تةنيا طدووتوصي 

بة ثيشةسازيص  ةي كوردي ئةوةندة ذيا و بةردةوامبوو بووةضونكة طةندةل و كؤالثس لة كؤمةلط. لصيسوودمةندن

ؤدةكرص يشةسازية كة شيكردنةوةي زؤري بةم ثئ. ثأ لة أةواج أؤذانة سياسةت و أؤشنبريي بةسةرةوةدةكرص

بابةيت وةكيةك بنب بة ةل ئامصزن وايان لة دياردةي كؤالثس و طةندةل كردوة ةندشيكردنةوةكان لةبةرئةوةي ط

لةبارةي ئةم دياردةيةوة سلةتة ترسناكةكاين ئةو قسانةش يةك لة خا. ةندةلةكانقسةي طةندةخلواز و دذة ط
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يشةسازبوونةكةيةيت كة بةخؤي هةر ئةوةشة بة ث, لصكردوة هةبص و ثصويستيشبصشة وايئةوةكة هةر, دةكرص

كةلكي نووسني يان قسةكردن لةسةر واتة بص . ناكاريطةربص سباس لةسةر دياردةي طةندةل و كؤالثوايكردوة 

ةوص اناي ئةم نووسينةوة دةملةأصطبؤية . ةكةي ئةم دياردةيةيةيشةسازيبوونل و كؤالثس هؤي سةرةكي بةثةندةط

انةوةي هيوا بؤ ئةوي دةووترص ةوة بةالم لةأصطاي خودي طةأينهيواصك بؤ ووتن لةسةر طةندةل و كؤالثس بطةأصن

, اسيتطاتة هيواطةأانةوة بؤ ماناي أؤشنبريي و سياسةتكردن ئةمةو تادةو يان دةنووسرص هةروةها بؤ خودي أ

  .هتد.......ةروةري وماف و دادث,  يةكساين , ي ئازادي واتا

و صكدص ئةم نووسينة لة ضةند بةشص ث شكةينةوص ئاماذة بةوةاندةمئةم دةروازة ضةند الثةأةيةدا  لةكؤتاي

ةي هةريةك لةو بةشانة لةأصطا و شوصنصكةوة خؤيان توأهةلدةدةنة ناو شوصنة داأزاو و هةالهةالكاين كؤمةلط

 ان هةية ناخوازنركص جيا و ويستص جودايئةو بةشانة كة هةريةكةيان ئة. ةندةالوي كوردستانةوةثساوي و طكؤال

خنةكردن و بةرضاوخستين دياردة و أووداو و دؤزة طةندةالوييةكان شتص تر بلصن بةالم لةو شوصنانةي ةجطةلة لة أ

شت بةسنت بةو دؤزانةوةي دروستيانكردوة ئةوا أوودا و دياردةكان بةث نثصويستة أاسيت أاستيةكان بدركصنرص

بؤمنوونة  نصصكدصئةو بةشانةش ئةم نووسينة خؤي لصث. صنةوة و شةرم ئةو بةهايةيان ناببةرباسدةخرصن و سلةمي

 -3, ةندةلنووسني و خوصنةري ط): بص شكؤية(ة نووسيين هةنووكةي كوردي بص سام-2:لةمانة بريتيدةبن

- 5,نووسةري طةندةل : بةفريشتةكردين نووسةر-4, ةندةلطسياسي و سياسةيت : سياسةت واتة هزراندن

بةمشةك  -6,ةندةلي طؤشنبرييأ! : ةي تاكة ئةفالتوونصكمان هةبصؤراسص زؤرمان هةية بصئةوجؤرجياس و ثرؤتاط

 -8,تصكسيت طةندةل : بةأؤذنامةوانيبووين أؤشنبريي -7,طةندةلبووين خؤشةويسيت: بووين ئافرةت) بةكاال(

دةليكردن بةسةر ةنط: ل بة ئاوشوصتزنةبووين ئةنفا -9,  ,ةندةل حيزيب ط: ريت و يةكيةيتائايندةي سياسي ث

أؤيل بةعسيزم لة شصواندين ثةروةردةي سياسي و خستنةوةي : مشتص لة أيشالةكاين طةندةيل -10,تراذيدياوة 

طةندةيل شيعريشي  -12,ةندةل دميوكراسي ط: بةشتبووين ئازادي -11, دأي و نةوةص دةروونبيماري سياسي

هزري ببص بة  -ةندةيل وادةكا بصط: طةندةيل هزري و ئةكادميي -13 ,ثصويسيت بؤ شاعريي برييار: طرتؤتةوة

ةندةلبووين ط: لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل شتص نيية ثصيبووترص شيكردنةوةي دةرووين -14, كؤلةكةي هزر 

:  دايةالثس و طةندةل أؤشنبريي ئابووري تاكةكةس لةثلةي هيضةي كؤلة كؤمةلط 15 -  ,تاك و شتة دةروونيةكان

 - 17, ةندةلتصطةيشتين ط: ووين طةندةلنيسازاندين ئوث -16, هةذاري و طةندةيل ئيداري, بصكاري, هةالوسان

  .هتد...........ردي نصوان ماف و ئةرك وتصكضووين ث: طةندةيل داد
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