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  رمیانیرمیانی  کارزان گهکارزان گه ...  ... همهم  جیدهجیده  ر بهر به   بۆ خۆت و خوینه بۆ خۆت و خوینه  کهکه  راوردهراورده  من بهمن به، ، ڵ ڕیزمداڵ ڕیزمدا  گهگه   سابیر له سابیر له  بۆ تاڤگهبۆ تاڤگه

  
م   و ئینجا قسه راوردم کردووه  به  لی دنیام چونکه ی من وتومه وه م ئه به،  وه مه م که  ڕزت که  له مویستوه  نه خواسته خانم من خوانه

 تیا داغی ره قههاباد  ی مه که  وتاره نووسم که تان بۆ ئه ڕانه و ماپه رانیش ناونیشانی ئه رز و خوینه نی توی بهبۆ دلنیابوو.  کردووه
  .  وه ته بوکراوه

  بوانه، کان نگه ده .1
http://www. dengekan. com/03-11MahabadQaradaxe15. pdf  

   بوانه، کوردستان نیت .2
http://www. kurdistannet. us/mehabad/text/jinusya. html  

 کردنی ژن  بۆ کۆیله ف کۆدکه ره شه،  فنامه ره کتیبی شه .3
  2003، م رده خشی سه کانی چاپ و په  بوکراوه له
  شه تی به تایبه به،  وه مه که  بوده  لرهداغی ره قههاباد  ی مه که  وتاره شک له به کانی خۆم ی قسه گه ر و به خونه بۆ دنیایی .4

ر  رامبه لمینی به سه کانی من ئه ها قسه روه هه، لمین سه کانی ئه و قسه  وه گریته کده ڵ ئیستای واقی کوردستان یه گه  له کانی که گرنگه
 راوردی بکات  ببینیت و به که موو وتاره کان هه  سایته کات خۆی له ستتی بزان ک ڕاست ده به ی مه سه و که هیوادارم ئه. خان ی تاڤگه که وتاره
   دایه  لره  خان که ی تاڤگه که ڵ وتاره گه له

http://kurdistannet. biz/2006/6-2006/24-6/rekxrawekani. pdf  
 س   کههاباد ی مه که  وتاره  لهم ده یان ده نگی شین ئاماژه  ره  و بهانی ژر کیشمه ت ده  خه  که یه ند نموونه و چه  ئه نه رنج بده تی سه  تایبه به

  . ک موو الیه ڵ رزم بۆ هه گه هل،   نووسراوه ی تاڤگه که  وتاره ر له ساڵ به
  نرموو فه
 کان واوه  ناته گه  کۆمه  نیوه ت له سیاسه و ژن
 داغی ره هاباد قه مه

.   و کاری پیاوانه ناوی لناون کاری ژنانه،  ش کردووه  پی تووخم دابه کانی به رکه  که ئه یه مک هه سیسته
و  کانی کلتووری باوکساالریدا ژن ناب تووخنی ئه  نۆرمه له.  یه ت کارکی پیاوانه دا سیاسه مه و سیسته له
و  کانی ئه  نۆرمه له. ودا نین کانی ئه  سنووری چاالکییه کراون و له و دیارینه  بۆ ئه وێ که  بکه رکانه ئه

وانی دی  ت به تیدا خزمه  بواری ژیانی تایبه له، تگوزاریین و  خزمه ن که رکانه و ئه ق به دا ژنان الیه مه سیسته
 سنووری   و به وه تییه  ژیانی تایبه به،  وه کانه سته  سۆز و هه ندیدارن به یوه  په ی که رکانه و ئه ئه، نن یه گه ده

ی خۆی  وه ی ماڵ و ناوه وه ی ناوه  ژن ئاراسته ی که رک و کارانه و ئه موو ئه هه،  وه ری ماه وروبه ماڵ و ده
 بسنوورن و  که،  وه قه ز و عه  ئاوه ندیدارن به یوه  گشتین و په ن که رکانه ئهو  ق به پیاوانیش الیه، ن که ده
  که، ن که ی خۆی ده وه ره  ده  و ڕووی له وه ره ی ده  پیاو ئاراسته که،  و یه کدا هه موو جگایه  هه ویان له  بره که
ی  وه  ناوه خۆبوون و له ی ڕووله وانه  پچه به، بت تیی ده سایه ندی فیکر و که سه شه رجی گه یان مه مه ئه

 . کات ت ده رفه مده کات و مرۆ که ندن سنووردار ده سه شه کی زۆر گه یه  تا راده خۆبوون که
   و وته گه  کۆمه م له به،  درت و کارایه وی پ ده ی جیاواز بره  و ڕاده  پله موو شونکی دنیا به  هه کانی له  و نۆرمه م کلتووره ئه

پاوی  توانینی باو و سه، کرن و کان ده وی نۆرمه یه ق په قاوده  و ده ی بنده که  و راده  و ڕژه کاندا پله کردووه نه شه وتوو و گه دواکه
ئیدی ،  م دراوه ه  قه  له رککی پیاوانه ک ئه  وه و کلتووره  پی ئه  به ت که سیاسه.  یه مه و سیسته کانی ئه ی نرخاندنه ر بناغه سه  له گه کۆمه
 . بن وام ده رده ری به سه کرن و ب پرسیار و تامان له وی ده یه  په وه  چاوی نوقاوه دا به ریتییانه  نه گه و کۆمه له
 : کان واوه  ناته گه کۆمه نیوه
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  به، ین دیان بکه ناوزه) ریتی نه ی زده گه کۆمه (ی ه زاراو توانین به  ده که، شدا  کوردستانی ئمه ڕاست و له تی ناوه کانی ڕۆژهه  وته له
 بدرێ و دوو کتری داده  یه  له وه ده  نوقه له) واو ی ته گه کۆمه (ک یه،  وه کانی باوکساالرییه های نۆرمه ویکردنی ڕه یه ستی و په هۆی باده

 . ) ی ژن گه کۆمه (و) ی پیاو گه کۆمه(، هنن ی ل پکده) واو ی ناته گه  کۆمه نیوه(
مکی   سیسته وه ره ری سه  سه  له ڕنن که په  ڕاده رکانه و ئه ر ژن و پیاوک ئه ند و چوون هه دا به ب چه واوه  ناته گه کۆمه م دوو نیوه له

م دوو  کانی ئه ندامه ئه.  ش کردووه کانی دابه ڕۆه، کسانی و هتد ساندن و نایه ی بمافکردن و خه ر بناغه  سه له، خواز ر و کۆنه روه نادادپه
کی ناڕکو  یه  شوه  جیا و به ک به ر یه  هه که به، کتر ریبی یه ردووکیان هاوته ک هه نه، کتر  و هاوشانی یه وه ک پکه  نه یه گه کۆمه نیوه

 بواری جیاوازی خۆیدا  ک له ر یه هه، نن نگاو ده هه،  گه ندنی کۆمه نه سه شه بوونی هیچ ئامانجک بۆ گه  ب هه به، پک و زیکزاک
تکردنی ماڵ و منداڵ و  بواری خزمه، کان تیه  تایبه  پسپۆری بواری کاره بن به ژنان ده، ی ژناندا گه  کۆمه له، درت و ندتی ده تمه تایبه
کانی  ندییه یوه په.  و ئابووری و زانستی و هتدت بواری سیاسه، کان  گشتییه  پسپۆری بواره بنه ی پیاوانیشدا پیاوان ده گه  کۆمه له، مرد

نجامی  رک و ئه  کار و ئه ڕواننه  ده وه  چاوی بندییه ی ژنان به گه کۆمه، گرت  ده وه خۆیه کی نائاسایی به یه  شوه یه گه م دوو کۆمه نوان ئه
   که یه وه ش ئه وره فسووسی گه ئه. کانی ژنان نجامی کاره رک و ئه و ئه کار  ڕواننه  ده وه  چاوی نزمییه ی پیاوان به گه کۆمه، کانی پیاوان کاره

م و   که رکی خۆیان به نجامی کار و ئه  خۆیان و ڕۆی خۆیان و ئه ڕواننه م ده  سووک و که خۆیانیش به، دا واوانه  ناته گه کۆمه و نیوه ژنان له
 . بینن واو ده ناته
 : رککی قۆرخکراو ئه، ت سیاسه
  گه  کۆمه له.  رککی پیاوانه  ئه  به کراوه، می ناوبراو  پی نۆرمی سیسته  به واته،  وه ی کاری گشتییه  خانه چته  ده رککه ئه، ت هسیاس
ی پیاوان  لگه کۆمه ندامانی نیوه یان ئه، ن ت بده ی کاری سیاسه ره  قه ی ژنان خۆ له گه کۆمه  نیوه حاڵ که  مه  به ی کراوه یکاندا نزیکه ریتیه نه

   خۆی به کاندا که ریتییه  نه گه  کۆمه برت له ژن شک نه، ڕ کی ڕیزپه رایه  تاک و ته  له  جگه نگه ڕه. ن  بده وه ی کاری ماه ره  قه خۆ له
 و  پاوه  سه ک کهتوانین. رخان کردبت  ته وه واوی بۆ کاری ماه  ته یان پیاوک خۆی به، رخان کردبت واوی بۆ کاری سیاسی ته ته

 هۆی تکچوونی  بته دا ده و ڕۆنه  گۆڕانکاری له  گوایه  که یه  نالۆژیکییه و گووته ئه، ستدا  خای بنبه  له یه گه ستنی کۆمه قبه هۆکاری چه
 !ڵ ی خزان و کۆمه شیرازه

کی  یه شه ڕه  هه بته دا ده رکانه و ڕۆڵ و ئه تدا گۆڕانکاری له ڕه  بنه  له چونکه،  یه مه و سیسته کانی ئه داره  وتاری نالۆژیکی پایه یه م بژه ئه
، ج ی نالۆژیکی و ئاکاری نابه  داهنانی بژه وانیش به ئه، وان و کانی ئه ندییه وه رژه ت و ساالرتی و به سه  و ده ر پایه  بۆ سه قینه ڕاسته
و  کانی ئه واوییه یان ناته، کان بکات  ڕۆه وێ جگۆڕک به  بیه  که وه ستنه وه  دهپۆلک ر شه  هه  گۆڕانکاری و دژ به  دژ به ختانه رسه سه

 .  وه واو و سازبکاته  ته نۆرمانه
ک  ک یه ردووکیان وه ن و هه  وازیکه م ڕۆه توانن ئه ژن و پیاو ده، )  نیوتراه ( نه رککی بالیه ت ئه سیاسه، کی ئاسایی یه  شوه  به
 پیاو  ت به رکی سیاسه ئه، ریت ک نه م وه به. ستن وه دا ده رکه و ئه کردنی ئه  پیاده وتنی دا له که رنه وتن یان سه رکه یمانی سهم گر رده به له

 . دار تمه  ژنانی سیاسه وتووترن له رکه تباز سه  پیاوانی سیاسه  که ی وا باوه بژه،  و سپردراوه
، ت وه کانی ده زراوه  و دامه گه بردنی کۆمه ڕوه بۆ به) ئایدیال (یی می نموونه کی تر سیسته  مانایه یان به،  دنیای دیموکراسییه، دنیای نوێ

 دوامۆدیل  می دیموکراسی به بکات که سیسته) فۆکۆ یاما (  وا له شه یه وره  گه خه و بایه ر ئه هه.  بژاردن و ڕاوژه تی و هه رایه می نونه سیسته
بردنی  ڕوه ییتر بۆ به  مۆدلی دیموکراسی باتر و نموونه له. ) کۆتایی مژوو (بردنی وت و ناوی بنت ڕوه بۆ بهیی بزان  و نموونه
موو   هه ب له مووان ده شدا هه مه م سیسته له.  وه ته بینراوه مۆ شک نابرێ و نه ب تا ئه هیچ نه، کان گه ت و کۆمه وه زگاکانی ده داموده
م مۆدیلی  دان به شه بۆ گه. ند بن مه هره کاندا به وته ستکه کان و ده نجامه  ئه  له مووانیش پویسته هه، ر بن ر و کاریگه بکهکاندا  بواره

ی کسان ی یه  هاوکشه وه ردووکیان پکه رتی هه  پویستن و کارایی و کاریگه گه ردوو تووخمی ناو کۆمه رکک هه ر کار و ئه بۆ هه،  کارکردنه
 . ن که نگ ده هاوسه، نین ده ی مه گه کی گرنگی کۆمه یه  هاوکشه که، رک ری و ماف و ئه روه و دادپه

 :ڕاستدا تی ناوه  ڕۆژهه ت له ژن و سیاسه
 ی  زاراوه ست له به مه.   ژر سفردایه شداری ژنان له ی به کرێ بم ڕژه ده،  گشتی ڕاستدا به تی ناوه تی وتانی ڕۆژهه پانی سیاسه  گۆڕه له
ی  که تیدا ڕژه  باشترین حاه بینرن و له تدا ده ر شانۆی سیاسه  سه  له ی ژنان که مه  که و ڕژه ت ئه نانه  ته  که یه وه ئه، ) ی ژر سفر ڕژه(
کارهنراون بۆ   به که به، ت نین شداری سیاسه شدا ژنان به م دۆخه م له به، )  یه  کوردستانی ئمه ویش له  ئه که (ڕت تناپه% 3  له
 . گرت ی سفردا ڕاده  ژر پله  له که ش ڕژه مه  ئه که، ستی سیاسی به مه
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نھا بکرن  ک ته نه، ب  ئامانجیان هه ن که وانه ئه. نگ ببینرن  ڕه نھا به ک ته نه، نگیان ببیسترێ  ده ن که وانه تدا ئه  سیاسه ژنانی کارا له
ن   الیه کارهنراوبن له نھا به ک ته نه، ن که  کاری تدا ده دا که و وته  گۆڕینی بارودۆخی ژنانی ئه ربن له  کاریگه ن که نهوا ئه،  ئامانج به

 ناو  رتییان له وشی نائاسایی ژنان و بکاریگه  ڕه تدا نکۆی له مان و حکومه  ناو پارله وان له  بوونی ئه  به میشه  و هه وه کانه حیزبه
 . دا بکرت گه کۆمه
 :تدا  سیاسه  ڕۆی ژن له ق له ق و ناالیه الیه
ستی سیاسی  به ریی بن و بۆ مه  کارتکراو و و بکاریگه میشه  هه  که یه وه ق ئه ناالیه، تدا  سیاسه ربن له  ژنان کارا و کاریگه یه وه ق ئه الیه
 . کارهنرابن به
ب بۆ  وانیان هه زمانکی ڕه، ریی بن تی و کاریگه سایه نی که خاوه، نی بیر و بۆچوون بن ت خاوه  ژنانی بواری سیاسه هی وه ق ئه الیه

   گوزاره ی خۆیان که و ڕایانه ر ئه سه سوور بن له، ن که کانی خۆیان سازش نه ر مافه سه له، بن نگ نه کان بده واییه ر ناڕه  سه له، کردن گوزاره
 . تن ه خه نه هه، کانی ژنانن ندییه وه رژه  به  دژ به که، وانی دی ی ئه  قسه کات و به  ده گه بردنی کۆمه وه وپشه ره  به له

گوترت بۆ   بن چییان پ ده وه ڕوانی ئه  چاوه میشه بت و هه تاڵ بت و بۆچوونیان نه ت بیریان به  ژنانی بواری سیاسه یه وه ق ئه ناالیه
 .  وه نه وان بده وانی ئه مان قه ر هه  و هه  بۆچوونی پیاوساالرانه  له وه کرته  پ ده وه کانیانه ی حیزبهن پیاوان  الیه  و مشکیان له وه وتنه

  مان و له رله  په  له ی که یه و جگه ئه،  بن و وه ره کانی سه رمانه ندوو چوونی فه ویکارکی ب چه یه  په و ژنانه  ئه  که یه وه ق ئه  ناالیه
ر  سه کییان له رییه هیچ کاریگه، بت و کاندا نه  گۆڕانکارییه ن و هیچ ڕۆکیان له فیۆی بده  به زگاکاندا گرتوویانه  دام و ده ت و له حکومه

 . بت ی ژن نه وش و ڕیالیته ره
   بن که نه و جگایه خوازیاری ئه  وه خۆبوونه ڕبه  باوه  و به وه  تواناییه ژنان به.  دڵ ک به ق بکرت نه  عه ت به سیاسه،  یه وه ق ئه الیه
  ب به نھا گوگر و قایل نه  بت و ته  و مافخوازانه وتنخوازانه ر و پشکه ب زمانی ژن زمانکی کاریگه وشدا ده له. ندی بیاردانن ناوه
 .  ندی ژندا نییه وه رژه  به گوترێ و له  ده موو شت که هه

 :یداتی کورد ی سیاسه  جامخانه ژنی کورد له
کانی   ڕکخستنه ڕیندا له  پش ڕاپه له.  وه ته پانی سیاسه  ناو گۆڕه ته م و زۆر هاتوونه ڕیندا ژنان که ردوو قۆناغی پش و پاش ڕاپه  هه له

شار کاریان باتی  باتی شاخ و خه ری نوان خه ته ک ته وه، و) مینی باتی ژرزه خه ( ناوی نرابوو ی که باته و خه  بواری ئه ناوشاردا و له
، بوو هام نه ره  پشتر فه موو بوارکدا که  هه رفراوانتر و له کی به یه  شوه ی به وه خساوتر بوو بۆ ئه ڕیندا بوار ڕه له دوای ڕاپه. کرد ده
هنانیان بۆ ئامانجی بچووک و کار  بۆ به وه  قۆزرایه وه کانه ن حیزبه  الیه ر زوو له تدا هه  سیاسه کارکردنی ژنان له، م به.  کارکردن ونه بکه
  که، ڕیندا کردبوویان و قوربانییان بۆ دابوو  پش ڕاپه  له ی که  دوورودرژه باته و خه نجامی ئه  ئه کردنیان له هره تی و ببه تیی پارتایه په
کی  یه زرا ڕژه ڕین دامه  دوای ڕاپه مانکدا که رله  په  له بووایه ده. ربگرن ی ل وه هره مانیش بت و به ڕین بۆ ئه کانی ڕاپه وته ستکه  ده بووایه ده
 . بن بژ نه چ و به نھا ملکه ب و ته نگیان هه ب و ده رییان هه توانن کاریگه  ده  که ش بوونایه و ژنانه ئه،  و رچاوی ژن بووایه به

ی   بیرۆکه  ورده  ناوی ل بنرت دیموکراسی و ورده خواست که  دهکی یه ستیپکرد و ونه  ده وه ڕینه  دوای ڕاپه  له که، قۆناغی نوی کوردستان
 خوازیاری دیموکراسی و   ڕوو که نه ن و وا بخه ی نوخوازی بکه شه ی بانگه وه تدارانیش بۆ ئه سه ده و  وه گه  نو کۆمه نی زایه ده ی مه گه کۆمه
تدا  کانی سیاسه  جامخانه  له شووشه ک بووکه  هاتن ژنیان وه بۆیه، ن  ژن مانا نادهشداری  ب به ش به م پرۆسانه ئه، نین و ده ی مه گه کۆمه
  و ڕۆه  ژر باری ئه چنه فسووس ژنانیش زۆر جار ده ئه.  وه نی بند بووه ده ی مه گه زافیان بۆ دیموکراسی و کۆمه ش الف و گه وه به، دانا و
 . درت ی که پیان ده ییانه شووشه بووکه
 :تدا  سیاسه تی ژن له دایهن چه
زار و  د هه زار و سه نجا هه  په ننه یه گه کانی خۆیان ده ندامه ی ئه ن ژماره که  بۆ خۆیان ده شه کان بانگه  پارته ر به کانی ژنانی سه  ڕکخراوه که

ش ملیۆن کوردی دانیشتووی  ی شه  نزیکه م له به.  وه ته  ناو بواری سیاسه ته کی زۆری ژنان هاتوونه یه  ژماره یه وه ش مانای ئه مه ئه، زیاتریش
و ! ت  جووت حکومه له، نی یاساییدان مه  ته ک ملیۆنیان له بت یه هیچ نه، م س ملیۆنیان ژنن و  الی که که، باشووری کوردستان

مان  رله ندامی په نھا پنج ئه ته! تدارن سه دوو حیزبی دهر  هه ر به  سه ی که  ژنانه ندامه موو ئه و هه به! بژردراودا  هه  مژه مانکی له رله په
ی توانای خۆیان بۆ %1نھا  ر ته گه ئه، و)  بووایه تیان هه سه ده (ر گه تدان ئه سه  ناو ده  له ی که م ژنانه ئه] i!![ یه زیری ژن هه دوو وه، و

 و گۆڕانکیان  نده وه  دوو ئه کرد به ی ژنیان ده بت ژماره تدارتیاندا هیچ نه هس ی ده  سای ڕابرردووه م دوانزه له، رخان کردبا ی ژن ته کشه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   2-7-2006 0:42 

4 

تی و هیچ گۆانکی  کو خۆیه ر وه مۆ هه تا ئه  هه وه  ه1991هاری  ڕینی به  دوای ڕاپه  له هنا که دا ده ستووه قبه  چه تییه ندایه م چه ر ئه سه به
 .  هاتووه ر نه سه به

ر پویستی  ک هه بارودۆخی ژن نه. ی  گۆڕانکاری دروست بکه وه یه  میانه ی له وه ناڵ و گرنگترینیان بت بۆ ئه کتیڤترین که  ئه نگه ت ڕه سیاسه
 توانینی دنیاش بۆ   پویسته که به،  خۆی بگۆڕێ ر پویسته ک هه ژن نه.  یه وه نوێ بنیاتنانه رله  سه  پویستی به که به،   گۆڕانکارییه به
 بگۆڕێ بۆ  وه ری سیاسییه ر و بیسه  بینه  له ژن پویسته. شداریکردن  به  به که به،  دی ته  خۆڕا نایه ش له م گۆڕانکارییه ئه. ۆی بگۆڕتخ
 سیاسی نگی  سه پویسته.  بگرت تدا جگه ناو سیاسه تیش له ندایه ک چه تی و وه ک چۆنایه بت وه ر ده ی کاریگه وه بۆ ئه. کتوری سیاسی ئه

 . یفی خۆیان بیبزونن  که کان به داره تمه ک سیاسه نه، دار بت تمه  سیاسه  مانای وشه بت و به خۆی هه
ک  وه. بت زگاکاندا بوونی هه تی داموده رۆکایه  سه ت و له سه  ده له،  دانیشتواندا ی ژن له ی ڕژه  گوره  به تی پویسته ندایه ک چه وه

 .  بت کسانیخوازانه  و یه وتنخوازنه ی پشکه وه ی بیرکردنه  ئاراسته رجیشه مه،  بت وه ره  بیرکه ستهپوی، تیش چلۆنایه
  شی که ته و سیاسه ئه،  واوه  و ناته یه نیووه گه و کۆمه ئه، ت  سیاسه کانی دابابن یان دابنرابن له ندامه ی ئه کدا نیوه یه گه ر کۆمه  هه له
 . بت واو ده  و ناته نجامکی نیووه ش ئه یه گه و کۆمه باتی سیاسی ئه نجامی کار و خه ئه،  واوه  و ناته ت نیوهکر وی ده یه په

  له،  ناو مادا  له ی که رکانه و ئه موو ئه هه. شن ک ژنان بۆ کاری ناوماڵ ده پیاوان وه، شن ک پیاوان بۆ کاری سیاسی ده ژنان وه
 پی توخم   به کانن که  مرۆڤه وه ئه، کان نیوتران رکه کارو ئه. کرن  ژنان و پیاوان ده نن و به ن کاری بالیه تدا هه وه  ده له، زگاکاندا ده

 . ن که شیان ده وایی دابه  ناڕه و به
  ستۆکھۆم 2003-08-30

 


