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  بارزان شوان  ...  وه وشنه ره بد ریکن خه کان ه دیموکراتیما  بنهئاسۆی

  
، یتکش  ڕامانده ن که  ههیی گهک ڕووداوی بنژن هه

  جیھاندا  لهک کاریه گۆڕان جۆرهنین دا ب وه دان به
  دی  هاتنه هۆی  بۆتهشک ب  که،  وه  کایه  هاتۆته

تانی کوردوستان و وو   له ڕوخساوبارکی وا
  ڕووداوه ر به رامبه شبین بین به  گه  کهدراوسماندا

 ی وه نگدانه ڕه،  وه ڕۆژگاره کانی ڤه هه ڤله ته 
 ناوچوونی   دوای له  به بگومانش گۆڕانکاریانهو ئه

،   وه ته ی داوه  شکۆفهوه گۆڕه عسی گۆڕبه ڕژمی به
    به بۆ یهکی نوێ  گرتنی ئاسۆیهقام  بۆ سه نھا  ته  خۆشحانه و ڕووداوانه راوگی ئه سه

ما   بنهباریکی ڕووناکیزووی  ته، دا و ناوچانه  لهکسانی مرۆڤ  ماف و یه کردنی پراکتیزه
ی   ژر سایه تان له ش گشت میلله م زوانه له، کرن  دی ده به  وه  دووره کان وا له دیموکراتیه

 و کان  سیاسیه حزابه رت و ئهربین و پکھنانی پا ڕاده مافی  وئازادی و مافی مرۆڤ
  کردنی هاوتیان لهشداری  کان و به  و شارستانیهری ماوه  جه زراندنی ڕکخراوه دامه
 نیشان   دنه وه نگدانه کانی ده ندووقه  سه هۆی  بهرپرستی بهو جگۆڕک کردنی ت  سته ده

کی  یه  ئایینده  لهمانزۆر باشتر یت رفه ده   وه انه ڕۆشنبیر فیکریل و هزی  وویستی گه به،  کرن
ڕۆژگاری . وڕۆ   ڕۆژگاری ئه کانی وته که  ههله رتر بت  کاریگه  کهوت که  بۆ ڕک دهنزیکدا

 جارکی تر ه ئازار  تراژیدیا پبه دژواره    یادگاره  شوه  ڕووداوهموو و هه به شی ڕابردوومان ڕه
  .  وه کاته ڕوومان ت نه رگیز هه  هیواین ببای بب به
  

  تی تاک سته ساتی ده کاره
 ژر  ت له  میلله  که  نیه  ڕۆژانهو له ستم به نھا مه ته، م که  ڕۆژی دون ده  باس له کاتک که

   کۆنه له کان وه ته  ڕزگاربوونی نه تدا باس له ڕه ه بن  لهکو به، نران بوو ستی داگیرکه ده
 الن خۆیی و ئازادی گه ربه ست هنانی سه ده  دوای وه  به و خونمژانران رستان و داگیرکه په
  . م که ده

، کان ره  و داگیرکهکان ره وسنه  چه ڕژمه ستی  ژردهالن له  گهخۆیی ربه  دیھنانی سه پاش به
ند پارتکی   چه دا له قینه  ڕاسته  خۆیان له که، وه له تی گه سته  دهوی نا  بهتیکی تر سته ده

 یدا کردنی کان و په  سیاسیه ه هزیدانی مه ر  سه هاتنه،   هاتبوون ریخواز پکسیاسی ڕزگا
 ڕۆژانی  یان  زۆربهکه،    رپرسیه و به نی ئه کارهنا  بهکی نوێ وچۆنتیت سته  دهی شیوه

 هۆی شواندنی  بوون به، ووت پارزحزابکی  ن تاقمک و ئه  چه  بریتی بوون لهڕابردوو
، پنن تدا بسه ر میلله  سه  زۆردی به تی خۆیان به سته  توانیان ده مانه ئه، کان هو گرفت کشه
   ڕکخراوه ک لهژن ههکان و بیه ره  عه  زۆر ووته له  وویستانه  خۆ پارته  م جۆره فتاری ئه ڕه

، کرن  دی ده  ڕوونی به  بهمانشکانی کوردوستانی خۆ ڕزگارکراوه  پارچهکانی  کوردوستانیه
و پشل کردنی مافی  وه وسانه  چهی و زوم و زۆر مانه  ئه ئاگاهین چلۆن  ڕاشکاوی به به

  ییه بهوا م ناڕه ئه، ن به کارده  بهل  گهکانی وههر گ وکان  تاکه ندک له هه ڕوی ڕووبه مرۆڤیان
انی ک ندیه وه رژه ڵ به  گه  له کانیان  بۆچوونه کهکرن   ده  نهو تاقما تی دژ به تایبه
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ند   هۆی چه  به تدارانه سته و ده  ئه  واتهر خۆشیان  هه که،  وه گرنه ک نا  یه وه تدارانه سته ده
  ر به  بوون حوکمیان هه مانه ر ئه هه، ست  ده  حوکم بگرنه  توانیویانه  وه ی مژوویهڕووداوک

 هزی  ی که وه  هۆی ئه به.  وه بقۆزنه بۆ خۆ ڕاکشن و    توانیوهوه پاره وو ی بوونی هز بۆنه
 کاریان   هزکردنی بوونی خۆیان و به  به ستک بۆ  دارده ربازی و ئاسایشیان کرد به سه
ر  رامبه  به نواندشیان فتاره م ڕه ئه،  زۆردی خۆیان وکمی بهسپاندنی ح بردن بۆ چه ده
م  ئه،  بوو وه ی خۆیانهوکمی ح بردنی ئیداره ڕوه زانی به نهر   به ر له هه، یان که له هگ به
  کانک که ی خهبوون  نهر  به جا له، کران ده  دی نه ی سیاسیان تیا دا به دووربین حزابانه ئه

 زۆردی  سپاندنی هزی به چه ستان به  هه سیانها سی م گرووپه ناچار ئه،  بکات ان لوهپاپشتی
نگانی ئازادی   دهی وه مان و تواندنه نه هۆی  ویش بگومان بووبه ئه، یان که له  گه ر به رامبه به
  چی به ن که ستن و ڕازیان بکه ه بب وه ته  میلله ی پشت به وه  بری ئه  لهخۆ، یان که له گه

چوونی س بۆ ر که زانی هه وایان ده. انددۆم ده ل  خواستی گه  دژ بهکانیان  کاره وه انهو پچه
ڕۆشنبیرانش ،  وکمهمای گۆڕینی ح  ته کیش بهگر خنه هر ڕ  هه وه،  بت خۆفۆشه نی نهاو ئه
 بوونی هزری  س مافی مرۆڤی بوت به ر که هه، لن لیان ی گه وه ڕانه گه  نیازی هه به

رانی  گرانیان ترساند و گشت نووسه خنه موو ڕه  هه ر بۆیه هه، بردن ر ناویان ده ڕووخنه
ر   هه  که ئاشکرایان کرد وانه  کرده م جۆره به، کان کرد  زیندانخانه تووڕ لهیان ن ویژدان خاوه
  . بوونان خراپترر  داگیرکه لک له یان گه که له  گهئازادی بۆخۆیان به

  نجه شکه کانی ب تاوانیان ئه  خه  که یهاستان  بوه وه شه وه  به تانه مه کهو ح م جۆره خۆزیا ئه
 یشرووبوومی ووت رچی به  هه  بوو که وه  ئه که وره  گه به م به، نکرد  زیندان ده داو له ده
، ژمردرت ها دۆالر ده  ملیارده  بهشی که  سامانه و تانه و میلله تی به  خودا داویه  که یه هه

یان بۆ  و پارانه ئه، ی ووووت وه ره کانی ده  نو بانقه ستایانه  ژر بای خۆیان و په نهاخستی
 بۆ ترر وه خته ل و ژیانکی به ندی گه وه رژه  بۆ بهبنن اری ک ی به وه  جیاتی ئه  له خۆ ڕفاند

  . کانیان وه نه بۆ ن  بده تر وی دابین کردنی ژیانکی ئاسووده ان و ههموو هاوتی هه
تی   سیاسه له، زان و تاریک بیننن ر ونهاو خونه  نه انهتدار سه و ده ی زۆری ئه زۆربه
ت و   بلیمه  خۆیان به  که دایه وه  له که داخه م به، دتریان  ی سه قه  تهشدایت وه نوده

نھا  تهتدا  واه  ڕه له  چی له که، می زان ک ڕۆسته یاڵ وه  خه یان به زۆربه، زانن ڕوونکابیر ده
  که نگ و چه رباز و تفه ند سه و چه زنن به  وا ده وانه ندک له هه. ک شرن  سنگ وه به

یی بوون پیان ا خۆ ب  له نده وه یان ئه زۆربه،  وه ل ببنه نگاری گه ره توانن به ده،  وه کۆنانه
ش  مه ئه بۆ  نموونه، کانیش بووخنن وره  گه توانن هزه کانیان ده  شکاوه که ڕه  خه  به  که وابوو
شی  که ربازیه  سه  هزه  خۆی و نه  نه که،   ام حوسن بوو ده ی ڕژمی سه که ۆڕاوه د ڕه شه
ست  ر ده  لیزه  به  وه  دووره  له کهی  نویانه که موو چه و هه ر به رامبه ین خۆیان ڕاگرن بهاتوان

 خۆ  ی لهک یه رکرده ند سه  چه وه مانه ی ئه وانه  پچه به. کرن  دهکان ربازیه  سه نیشانی شونه
  توانین به هڕاستی د  بهژمردرن و ست ده ی ده نجه  په  بهیان   ژماره بی که بردووی عاره

کانیان   توانیان ئاستی ئابووری وته ی که وه ر ئه به ر له ویش هه ئه، تیان دابنین بلیمه
 بیر  نده وه ندکیان ئه ت هه نانه ته، وتوو ی پشکهان باشترین ووت کک له  یه ئاستی هن یه بگه
و ژرخانکی  وه ردۆته کل تی گه یان بۆ خزمهکانیش وتی پاره که  پاشه  بیریان له که تیژن
بیانه   عاره ته وه م ده هکک ل یه.   ج هشتوه  بهدواڕۆژیانکانی  وه شیان بۆ نه وره گه
کی رخان سه    به یی و کردۆت که وته  نهکانی دها زی  خۆ  پاره لهی وه  غ کردنه  به وهستا هه
  . ه داو ملیارد دۆالری ئامریکی200  له  تا ئستا خۆی که، و ه قه

  جھانکی جودا
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کانی  کیه ره  سه و مافه وتوه وڕۆ چلۆن پشکه  جیھان ئه  که موومان ئاشکرایه ر هه بۆ هه
ر   به ر له هه، درت خی پ ده  ڕۆژ بایه بینین چلۆن زیاتر ڕۆژ به  ده ئاشکرا  بهمیزاد ئاده
م   لهمکی سیستماکیدار چ ڕژ ی هه  ژر سایه  یان لهک ر کویه  هه  مرۆڤی کوردیش له وه ئه

،  بۆ دابین بکرتبت  دهکسانی  و یهمافی ئازادی و دیموکراتی، نر ر به سه ژیان بهدا  جیھانه
ک پویستی   وهکانی تریشدا  پله  له وک مرۆڤ ت وهش پی ده مدا که ی یه  پله  لهم مافه ئه

کی  یه و ئاینده ره  بهتی یی خۆیهخۆ ربه ندی سه تمه بژاردن و بۆچوونی تایبه  هه ژیان له
  . ڕووناکتر

تی کوردا  ر میلله  سه  به تا ئستا  کهی تیانه گبه سات و نه و کاره ئه، وت که رده ک ده  وه
زۆربوونی ،  وه رفراوانی مشک و فکروهزری مرۆڤی کورده  هۆی به  به بوونه، هاتوون

کان   ڕۆشنبیره نه و فراوان بوونی الیهت  یهربو بوونی شارستان و دانیشگاکان و به قوتابخانه
 و ئه.   وه کی ڕووناکتره  ئاسۆیه  به یاندوه وڕۆی گه ی کوردی ئه وه نه، یاندنکان  ڕاگهزگا و ده

ی   زۆریه ویه و تکه  ئه و دی ته هاتوونه  هگاووتنی خوندن ی پشکه  بۆنه  به  ی که ئارمانجانه
 ی  سایه ویش له ئه.  وروپاوه ئه کانی نیه ده  مه ته ڵ شارستانیه  گه ه ل یانه  ههوڕۆ  ئه کوردان که

  وروپیه  ئه و ئامریکاو ووته ره  به  که  ڕۆشنبیرانی کورد بووه لک له پاراستنی گیانی گه
م  ئه،  وه لی کوردیان زیاتر فراوانتر کردۆته کانی گه خواسته،  یانکردوهڕا  وه کانه وتوه پشکه
  ها ساه ژیانی نده ی چه و ووتانه گای ئه  کۆمه دات له وڵ ده  ههم رده  هه یشتوه تگه  ه کۆمه

 خۆ   بیره ش له وه نابت ئه. ربگرن  وهینکا ما دیموکراتیه  بنه ک له ن که به ر ده سه تیادا به
زگاکانی   دهش وه  له جگه،   وه ۆتهکردترکجاری ڕۆشن یه رنت جیھانی به  دونیای ئینته ین که که

  ڕژمهزگای  ر دامو ده  سه  به هر بوو ک کاریگه له گه، فزیۆن له تی ته  تایبه یاندن به ڕاگه
زگاکانی   کاری دهنھا ته،  بوو غه ده سک تیایدا قهاموو ب ر هه  هه که،  وه هکان تاریک خوازه

. ن دهب هه  وه کانه رکده هر شانو بای س سه  به  که ه بوو وه کان ئه دیکتاتۆره  ڕژمه  ر به سه
ه  که هوونر ب ڕاستی وا کاریگه یش بهکان لۆژیه کنه  ته رهئامتر   جیھانیان زیاترکچۆ

 گشت   نته یه هگ مان سات ده  هه واڵ به نگ و هه  ده ته وکه  شه زگا به و ده ی ئهبوون،  وه کردۆته
 جوداکانی  ی کولتوره وه ی نزیک بوونه هۆ کانیش بوون به زگا ڕۆشنبیریه ده،  کونجکی دونیاوه

کی  یه شتوه  به جوداکانیان قه لکتر ئاشنا ببن و ریتی یه  دابونه  له زیاتر که،  وه گشت جیھانه
، وه ک جیھانه  یه   تاقه  بهگردانی ڕۆشنبیری ها  روه  هه وه.  وه نه کتر شی بکه  بۆ یهرد بگه

 ژاندوه و ھهتک ۆ دیتنی ئاسۆی ئازادی و دیموکراتیب وی رزه تانی سه سۆز و بیری گشت میلله
  .   وه لکاندۆته دواتر پک

 خۆی  ر به ر هه مبه پته  سه11کانی  داوه ڕوو چت کهب یاد  شمان له وه بت ئهدا نا لره
  خۆی دانی کۆندالیزا رایز به، کان  دیکتاتۆره کان و ووته وه  توندڕه  دژ به هک بوو ایهت کۆده
  ی به نه و هه  بهر رامبه  به زیان نواندوه زووتر ناڕکان  ئامریکیه ئیداره چۆن  که  دا ناوه وه به
  ویش به ئه،  وه کانه  دیکتاتۆره بیه  عاره  ئیسالمیوی ووته  زۆرینه  بهنجامیان دابوو دژ ئه

  دژ به  که بووه نهوایا ه ناڕ ارهموو ک و هه  ئهڕووی ڕوو به   یه م ئیداره  ئهخستنی گو پشتهۆی
  . نجام درابوون  و ئهنابوو کرالن کسانی گه  و یهتی  مرۆڤایه مافی
 11ی  که وام بوو تا ڕووداوه رده ر به کان هه وساوه  چه ته  میلله ر به رامبه  به وته م ڕه ئه
 و زانیانو ڕابوون   خه کان له کگرتوه  یه  ووته  و ڕووداوه دوای ئه جا به، 2001 ری مبه هپت سه
تا بۆ الی خۆشیان بای  اری ترۆریستی هه و کوی  توندڕه  و  کار ترازاوه  کار له که

  ستن به ده  هه کانن که  دیکتاتۆره مان ووته ر هه  هه  که  بۆیان ڕوون بۆوه وه،  وه ته کشاوه
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ایشی رامی و ئاساری باری ئ  تکدهکانی  ترۆریسته  و هو تی ڕکخراوه توندڕه یارمه
  ..  وه جیھانه

  تی عراق به  میلله ی که وه ی ئه وه  کاردانه بنه رووتر باسمان لکردن ده  سه  کهی هو هۆیان ئه
  و بارو دۆخه  مژوودا سوود له مین جار له که تی بۆ یه  تایبه کورد به ی وه ته گشتی ونه
  ر بۆیه هه،  وه بشکنهوردا تی ک ر میلله سه  باشی به کان به و ڕووداوه، ن ببین نائاساییه

 ڕزگاری بی  ژر حوکمی فاشی عاره  له کوردوستانکانی ش کراوه دابه رچه پا ک له یه پارچه
ک  وه، دا مینه زهر  م سه  زۆر جگای تریش له  له ر بوونه  کاریگه م ڕووداوانه ئه، وبو
ی   پرۆسهیت پکردنس  ووتی میسردا بۆ ده کیش بوو له یه وه نگدانه ده، فغانستان ئه
   و گرووپهێ گۆڕ رێ هاتنه ونده تی له ڕه ی بنهن خاک  چه ر بۆیه هه، یموکراتید

خۆ نی میسر دا ام  پارله  دیموکراتی له کی نیمچه یه  شوه  بهککانیش ئیستا ئسالمیه
  . نونن ده

ر   سه و له تیوکراکی دیم یه  شیوه ماس به ی حه اوه ڕکخر  که یه وه  ئهڕووداوکی ترش
و ن دانگیان پ  دهندی خۆیان زمه  ڕه  بهکان ستینیه ه  فه  هاوتیهکاندا بژاردنه ندووقی هه سه
،  وه ت داره سته تحی ده ی فه  ڕکخراوه ر به رامبه به ست هنا ده یان بهوتن ر که سه

 کان ستینیه ه  فه و لپرسراوه رکرده  و سه ی ئیداره نده بۆ گه  زۆری کانیشی به هۆکاره
  . وه ڕته گه ده

   م رهه  به ر دنه  ههدیموکراتی و ئازادی تروسکی
 خۆمان و  الی ووتانی کی له ی خه وه وسانه  زۆردی و چه ت به سته راگرتنی ده سه به ست ده

  وت سه ی ده  و ئاوگۆڕکردنی بنکه دی تنه بۆ ها   کی کاتیه یه نھا ماوه ته، دراوسکانمان
 میراتبوونی   به توانم بم که دا بشک ده لره،  مانه ر نه شی هه که بگومان کۆتایه، گۆڕین

موو  هه  ئازادی و دیموکراتی مرۆڤ له، چت مان ده و نه ره ر به کان هه چه یش بۆ بنهت سته ده
. نگۆڕتیا  ده خۆ  کاوه  بهکانی سرووشت  پکھاتوه ته وواه ڕ  که که تمیه جیھاندا حه

ک   یه به  م نا ئارامیه ر به رامبه  دراوسکانمان به ی الی خۆمان و ووتهشخوراو ری به ماوه جه
دیھنانی   بۆ بهنجان  گه پاپشتی رۆحی الوان ش به مه ئه، بن رده زایی خۆیان ده  ناڕه نگ ده

کداچوون و ڵ پ گه ن لهکا وروپیه ئامریکاو ئهفشاری ،  وه  کایه کانیان دته  خوراوه گشت مافه
 ن بۆ خوقاندنیر پاده،  گشتی  بهجیھان ی النه  په  به موو گۆڕانکاریه و هه تکداچوونی ئه

 کی دیموکراتی و ئازادی ره کانی سه تیه ڕه ما بنه  بنه گونجاو که لۆو  و بارکیسرووشت
  . بنت رهه  سهبتوانت

 بۆ بار  و لهستووری گونجاو ترین ده ر تازه  سه له ی  که ڕیشه کات که ست پده ژیانکی نوێ ده
  واوی ڕز له  ته  بهدا  داهتووی ستووره و ده له، داڕژرابت هاوتیان  گشترانی خۆشگوزه
 کان و دادگاکان زگا حکومیه ده. پارزرت  مافی مرۆڤ دهگیرێ و کانی مرۆڤ ده بۆچوونه

تی  رۆکایه ی سه  چوارچوه کانیش خۆ به ا ئاسایشهزگ ده،  بن ست ده یوه  په  یاساوه نھا به ته
و  ی ئازادی  ژر سایه هاوتیان له بت که یدا ده بارو دۆخکی ولۆ په،  وه ستته به  ده یاساوه

کانی خۆیان  ره رۆک و ڕابه  سه خۆی  بهل گه.  وه دا خۆیان ببیننه قینه  ڕاستهکی ت دیموکراتیه
ش  وه  له جگه، ژرنب ده هه  ستانه ربه  سهوخۆ و  ڕاستهیکی شوه هبا کاند  گشتیه بژاردنه  هه له
 زامن کردنی ژیانکی ئارام و نی یه  شا  ببنه ڕاستی  بهن که که یان ده سانک ئیداره که
  موومان به ر هه هه، دا ئایندهی  باری ئابوورقام گرتنی وڕۆو سه ر بۆ ڕۆژگاری ئه وه خته به

، نتب ر هه ماندا سه که  ووته ی دیموکراتی له قینه سۆی ڕاسته ئا کهین  و ڕۆژه نیازی ئه
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 ڕۆژک دت ر  هه و نیازه ئه  ی که وه م من دنیام له  دووریش بت به و ڕۆژه  ئه هند رچه هه
  .  دی  بته

  
   بارزان شوان
uvnbas@hotmail. com  

  


