
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به  14-12-2006 8:06 

1 

 یی بجه ه رفعت هه/ر پارزه.  شکستی هنا ریکاوه مه تی ئه ی سیاسه نگهوا  ڕو تی کوردی له سه زموونی ده ئه
 

شدا  وه ڵ ئه گه چی له که، تی کانیه ندیه وه رژه ودای به وعه ری جیھانیه ریکا ووتکی داگیر که مه ڕاسته ئه
ئابووری   سیاسی و اودری باروودۆخه ووردی چ کات زۆر به داگیر ده  ووتك کاتك که

 سیاسی و  کات وپرۆژه کانی خۆی ده ندیه وه رژه به چاوی مان کاتدا ڕه  هه له. کات کانی ده تیه یه وکۆمه
.  یه وه کانه ستراتیژیه  کان وبیاره ندیه وه رژه وو بهم رووی هه سه کردنیان له خۆی وپیاده کانی ئابووری یه

ین  ریکا بکه مه تی ئه ی سیاسه وه  لکدانه کادیمی وسیاسیانه ئه کی یه  شوه وبه فهگزوعا سۆ ر دوورله گه ئه
کی  یه  دوای ڕگه شکستی هنا وبه کی گشتی یه شوه عراقدابه تی له تایبه راستدابه تی ناوه ڕۆژهه  له
کوردی  تی سه  ده مان شوه هه هر ب هه. لکاوی عراقدا ڕزگاری بت  زه له  ڕت که گه دا ده ندانه فمه ره شه
ریکاو  مه ئهنوان  له  کهی ندیه یوه وپه ئه  ربۆیه  شکستی هنا هه ریکاوه مه تی ئه ی سیاسه  ڕوانگه له
یاخوود   ندی ستراتیژیی و دۆستانه یوه تی کوردی ناویان ل نابوو په سه ده  بووکه تی کوردیدا هه سه ده

   له ندیه یوه و په  ئه ری خست که  ڕوونی و ئاشکرا ده رهاملتۆن به ی بکه که ڕاپۆرته، یمانی هاووپه
تی  سه ده کانی ییه ماه کی وبنه  خه ردوو حیزبه هه.  بووه  هیچی تر نه والوه  به نه ك الیه کی یه دداریه

   که بووه بیریان نه  لهنفال هیدان وئه پروسکی شه رئسك و سه ند کردن له مه وه ر دزی وخۆ ده به کوردی له
 تائابووری  وه سیاسیه بواری رله ریکادابوون هه مه ی ئهزموونی وورد ژرئه تیان له سه ده ی  ساه م پانزه ئه

ت  ی سیاسه کادیمیانه ی ئه دا بوون ودراسه وه تاقی کردنه ژر مووی له رهه تی وڕۆشنبیری هه یه وکۆمه
   له ر بۆیه بوون هه وتوو نه رکه سه دا وه و تاقی کردنه  له وه داخه م به  به ریکا کراوه مه دارانی ئه مه

  کراوه نه چاو کی ڕه وندیه رژه  وهیچ به تی کوردی تدا نیه سه کوردوده دادوور تا نزیك ناوی که ڕاپۆرته
ی   فیدرای و ماده انه و  له یه ییمان هه وه ته نه وتی سیاسی و ست که رچی ده  هه ستاوه وه  نه وه شه وه به

عسی و  ی به وه ڕانه گه ها روه  وهه وته ی نه که رچاوه  سه یی که وه ته رکوك وئابووری نه  که ت به تایبه140
ت نرخی  نانه لی کورد ته ساتی گه ده موقه  به جاڕیه  ترین گاته وره  گه مه کان ئه نفالچی وچاشه ئه

تی کوردی  سه زموونی ده وه و بۆچوونی من شکست هنانی ئه دانه لک به.  ناوه  دانهچاشکیان بۆ کورد
. م که یان پ ده  ئاماژه وه خواره  له کی که ره  بۆ دووهۆی سه وه ڕته گه ده  ریکاوه مه ی سیاسی ئه ڕوانگه  له
ریکا  مه ئه.  وه ك ناگرنه کانیان یه ندیه وه رژه به، تی کوردی سه ریکاو ده مه ك ئه یه هیچ شوه به/م که یه
ندکی  هه،  تورکیا ومیسر وانه تی له یمانیه هاووپه ك ووت ڕاستدا کۆمه تی ناوه ی ڕۆژهه ناوچه له

رو ئیمارات گو ق سعودیه کو نداو وه  ووتانی که وانه تی له کرێ گیراویه ندی وبه وه رژه به تریان هاوو
  پیاده ریکا مه تی ئه تی سیاسه رایه کونوکه ندی چ وه وه رژه بهکو ها چ وه ب ره ی ووتانی عه یت وزۆربه وکوه
  وه ر ئه به دا له که  ناوچه تکی کوردین له سه مووشیان دژی بوونی ده ر هه دا هه که  ناوچه ن له که ده
دروست  به. داڵ کورد گه له تی کردن  دۆستایه  به وه  ناگۆڕته ورانه  گه ندیه وه رژه موو به و هه ریکا ئه مه ئه

  م به به نجن ڕه ی ل ده وه ره ی سه تانه وه مووده وهه ئه، کوردستاندا تکی فیدرای له سه کردنی ده
ترازووی  نجت ڕۆی کوردیش له ڕه ل ده نھا کوردی تی کوردی ته سه شکست پ هنانی ده

 شایانی باس  نیه وتۆی کی ئه ریه هیچ کاریگه  زنه  سوك وب وه نده وه ریکادا ئه مه ئه کانی ندیه وه رژه به
لی کورد  زانت گه  ئه رچاوه به له1975تای  ئاشبه زموونی ریکا ئه مه ش ئه وه دوای ئه. کردن بت

ده مووچاوکی  به وت به رکاتك بیه رناگرن هه ڕابوردو وه رس له زانن ده گل و نه و تکی ساده میلله
 جارکی  وه کانیانه خائن وخۆفرۆشه رکرده ی سه ڕگه   له وه کانیه فامه  نه دهرکر ی سه ڕگه  له وه تازه
 لی کورد بکات  گه به تاڵ دوای شۆڕش ئاشبه ریکا شۆڕش له مه ت ئه تا قیامه هه وه هنته ده کاریان تربه
، ڤتنام، لی  گه بنه تی کوردیش ده میلله وت نه که ڵ ده هه تیای  هیشۆمینهکو کی وه یه رکرده کورد سه نه
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. لی کورد بت شۆڕشی گه ده تاکودونیا دونیا ب هه.  بنووسین  شیعره م ده  ئه وایه ق  هه واته که
ی خائن  رکرده سه.  رمانه جارکی ترب شه.  تا مووئاش به دوای هه له. تاڵ ب ریکی ئاش به رخه هه

 کوردیدا تی سه  حوکمانی دهسای15 ی ماوه ریکا له مه ئه /م  هۆکاری دووه. یدا ب ل په وخۆفرۆشی
کردنی دیموکراسی  بواری پراکتیزه  له داوه ی و دووحیزبه تی ئه سه بردنی ده ڕوه رنجی به ووردی سه به

یان  دا نه  ساه م پانزه هئ ی ماوه  له و دووحیزبه بواری سیاسیدا ئه له. سست والواز بوون ومافی مرۆڤدا زۆر
  نجا به می په ر سیسته سه ر له ن هه ت ئاڵ و ور بکه سه ده  وه نگدانه کانی ده ی سندووقه ڕگه توانی له

.  بکرت پیادهرمی کوردستاندا  هه  ی دیموکراسی له یان هشت پرۆسه ش کردوو نه تیان به سه ده نجا په
ئازادی بیروو ڕای خۆی  ری کورد به ماوه هشت جه یان   نه و دوو حیزبه ئه  زادی بیروو ڕاوه ڕووی ئا له
زگای  لی کورد درووست کردنی ده خۆی بۆ گه ربه سه کوو کان وه نووس سازه  چاره له سه ر مه سه ربت له ده

سی کی سیا خه ند کردنی ها به روه هه. نجا  په نجا به تی په سه یی البردنی ده وه ته نه ئاسایشی
مان کاتدا   هه له. کمال سید قادر.  د وانه ی ئه نموونه ت سه  ده گرتن له خنه ر ڕه سه کان له وڕۆشنبیره

زگاکانی مافی مرۆڤ  ده کو ن وه ی پ بده شه نی وشارستانی بنیات بنن گه ده زگای مه ده یان توانی نه
ت  زگا خزمه ها ده روه  هه وه)  الجتماعیه ا  الرعایه سسهۆالم(. کان تیه یه  کۆمه زگا چاودریه وده

ریکا  مه رنجی ئه ی سه مووی جگه هه  مانه با ئه کان و ئاوو کاره ندروستیه زگا ته  ده وانه له. کان گوزاریه
تی کوردی یا ڕاست تر  سه  ده وه  ڕووی ئابووریه ها له روه هه. نگ بووب ب ده  لشیان نده رچه بوون هه

کو دوو  لی کورددا گرت و وه ر ژرخانی ئابووری گه سه به ستیان  ده ماه ردوو بنه تی هه سه  بم ده وایه
کۆکی موو شتکدا نا  هه له ش کرد کو برا به تی ئابووری کوردستانیان وه رامه ب ویژدان ده دزی

هیدانی  ی شهش وڕووت وخون کی ڕه ی خه  دزینی پاره ڵ ناگرت له کیان بووبت خوا هه ره ودووبه
.  دایه وه کانی کورد له  رکرده یی سه ئینجا گژی ساویللکه.  برابراتربوون کیمیا بارانداله نفالو ئه
. کانیاندا ڵ دوژمنه گه  له کردنی سیاسیانه ه کاتی مامه له کانی دونیا موو شۆڕشه کانی هه رکرده سه

  ر به رامبه ڤیتۆ به کوو هنن وه کاری ده  به نگانه  بۆ کاتی ته وه هنه کارتی فشار ده ك کۆمه
کاری   به ر کارتی فشاریان نیه ك هه وه رانی کورد نه سه  دایه وه  له که جاڕیه چی گاته که. کانیان دوژمنه
  ر بۆیه هه، بوون کارتك نه نی هیچ ر خاوه تدا هه ڕه  بنه بکو له، کانیان  دوژمنه ر به رامبه به بھنن
  که زانت  ده و ڕاستیانه ریکا ئه مه دواتر ئه. ن حیسابکیان بۆ ناکه  لیان ناترسن و هیچکانیان دوژمنه

کو  به.  تدا نیه سه ڵ ده گه رله ماوه  وجه کراوه لب  سه وه و دوو حیزبه ن ئه الیه ی له ری کورد ئیراده ماوه جه
ی گوێ  ی مانگانه ر موچه به نھا له کوردستان تهکی  خه. ردا ماوه ر جه سه  به پاندوه سه زۆر خۆیان وان به ئه

گای  ی کۆمه تی کوردی شیرازه سه  ده وه تیه یه ڕووی کۆمه له ڕ کو بیرو باوه وهك  وه  نه ته سه ی ده ڕایه
ر ئسکو پروسکی  سه و به ه دارو قه رمایه هۆی درووست کردنی چینکی سه  به ك ترازاندوه یه کوردی له

کی  گایه  کۆمه  به  کردوه وه م هنه رهه کی به گایه  کۆمه گای کوردیان له  کۆمه وه ماندوه ژارو هکی ه خه
 کوردستاندا ابووری لهیرانی ئ ترین قه وره  ببت گه که و خه له  ر بت وڕۆژك مووچه گه کارهن ئه به

 دوژمنی  ری کوردیان کرده ماوه  جه وه کوژیه گریسی ناوخۆی کورد ڕی نه هۆی شه ها به روه هه. دات ڕووده
ر چوار  ی هه وه کگرتنه ی داوای یه وه جیاتی ئه لهکتر   دوژمنی یه بادینانیان کرده کتری سۆران و یه

ك  یه  تایه تا هه  هه  که وه و دوو پارچه  دوو ئیداره کوردستانیشیان کرده ن باشووری ی کوردستان بکه پارچه
، م دا باسیا بکه  لره  بوار نیه تر که ندین هۆی  باس کران و چه ی که  هۆیانهم رئه  به له وه ناگرته
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