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  !!ِراستطؤي ثيشمةرجي بةردةوام بووين نووسةرة ِراستطؤي ثيشمةرجي بةردةوام بووين نووسةرة 
  لة ثةراويزي وةالمةكةي هيشام ئاكرةيي دالة ثةراويزي وةالمةكةي هيشام ئاكرةيي دا

   ريبوار عارف 
 وةك كةمثيين دادطايي كردين دا ،))فرانك فان ئةنرانت (( دا لةثةيوةند بة دادطايي كردين 2004/ 10/12لة بةرواري 

ثيدةضوو كاك هيشام ئاكرةيي . يت دادي هولند كردسةدام حسني و سةراين بةعس نامةيةكمان ئاراستةي وةزارة
بةالم عوزر لة قةباعةت . بؤية لوتفي كردو لةثالَ هندي قسةلؤكدا وةالميكي ئيمةي دايةوة. زؤر بيتاقةت كردبيت

خراثترو ئةجمارةيان ثاش وةالمدانةوة بة بابةتةكةي بةداخةوة ديارة هيندة نيطةران بووة كة باالنسي باري 
كة . كةباشترة يب وةالم نةمينتةوة وين خؤي لةدةست دةدات وثةنا بؤ نووسيين شاكاريكي تر دةباتدةرو

لةِراستيدا وةالمدانةوةي ئةجمارةي ئيمة ئةطةر تةا لةبةر ئةوة بووبيت كة نا ِراسطؤي و بيبنةمابووين 
ن وثوضبووين ِروانطةيةك كة ئةو بؤضوونةكاين ئةم برادةرة بكةينة وانةيةك بؤ نيشانداين ناشارستاين بوو

شانازي ثيوة دةكات، واتة ناسيوناليزميك كة هيشام ئاكرةيي ثيواية تةا بزوتنةوةي بةرهةقي سةر شانؤي 
  . سياسي كوردستانة، ئةوا بةبامشان زاين كة ضةند خالَيك خبةينة ِروو 
ي بة نووسةر دةزانيت دةبيت بةهايةك بؤ يةكيك لة بنةما سةرةتاي يةكاين نووسني ئةوةية كة ئةو كةسةي خؤ

تا كايت خؤينةراين بابةكاين خؤي قايل بيت و ِراستطؤي بكاتة ثيشمةجيكي بةردةوام بووين قةلَةمةكةي خؤي ؛ 
كاريكي سروشيت ية ئاكرةيي  . متمانةي خؤي لةالي خوينةران لةدةست نةدات و بةهايةك بؤ قةلةمةكةي دابنريت

بةالم كاتيك كة ناوي ليدةنيت نووسني .  الثةِرة ثِربكاتةوة 10ي وةك ئةو ئازادة لةوةي كة ِرؤذي يا هةركةسيكي تر
و ِريطة بةخؤي دةدات بيخاتة بةردةست خؤينةران، ئيتر دةبيت ِريزيك بؤ خوينةران دابنيت و هةست بة 

 ناِراسطؤي بووين ئةم برادةرة سةرنج بدةنة بؤ ثةردة هةلَمالَني لة ِرووي. ليثسراويةيت يةكي كؤمةاليةيت بكات 
من بةهيض شيوةيةك ناكةومة ناو ئةو تةلةوة و رةخنةيةكي سياسي يان فكري ليت (( :ئةم ضةند ِرستةي خؤي 

لة هةموو .)... ( ناطرم ، ضونكة من جةنابت و دةستةكةي تؤ بة حزب ناناسم و هيض بنةمايةكي فكريتان نية
هةتا لةو نووسينةي كة دةرباي تاوانباري ضةكي كيمياي ... م ناوي كةسان ينمنوسينةكامندا من حةزناكة

بؤ ئةوةي ناضار نةمب وةالم . لةقةلةممدا بوو)  ر ع (هولَندمي نووسيوة، ناوي كةسك بةناوي ِريبوارم نةهينابوو بة 
هةر ناومان ) نةكانت هزري نووسي( بيكة بةخاتري )). بدةمةوةو خؤينةرانيش بة دةرويشيكةوة خةريك بكةم 

( مةهينة بةالم ئةوةش بلَيم بةر لة نووسيين ئةم ثةرةطرافة سةيريكي ليسيت بابةتةكاين بةِريزتامن كرد لة 
ئيتر لة ناوةِرؤكي نووسينةكانيشدا ضةند .  نووسينت بةناوي كةسانيكةوةية15كة مانيشيت ) كوردستان نيت 

طرفتةكةي ئةم برادةرة ئةوةية شتيك دةلَيت . ة بؤ خؤت جي دةهيلَمجاري تر ناوي كةساين ترت بردوة، ئةو15
بؤية بةِراسيت جيكةي ! كةخؤشي ثي ي قانع نيةو بةالم لةهةمووي سةيرتر دةيةويت خوينةراين ثي قانع بكات ؟

ِراسيت ئةمة خؤيةيت ئةو ثرسيارة بكةين بليني ئايا ئةوة خةلَك ثي طيل بوونة يان خؤ طيل كردن ؟ ئايا بة
خؤلَكردنة ضاوي خةلَكة يان خؤ فريودان؟ ئايا دةتاويت ثيشةي خؤتان هةراض بكةن؟ دلَنيابة ئةطةر ئةم شيوازة 

  ! هيضيان نةبيت اليةين كةم سيماي ِراسطؤي نووسةر نيشان دةدات 
يةكيك لة بابةتةكانتا بةِراسيت دنيايةكي سةيرو ِرووقاميي يةكي طةورةية لة كاتيكدا كة سالَيك لةمةوبةر لة

 لة دوان و نووسني دةربارةيان باشترين دذايةتيكردنة دووركةوتن حيكمةتيةكان و ثشتطوصخستين: (( دةليت
ك .ك.ح (هةر ئةو كاتة فةرمووي .... .  حةجم و طةورةيي أاستةقينةي ئةوان دةردةكةوصتشصوةيةبةرامبةريان وبةو 

 نةيانكةنين سياسي عصراقدا، با نووسةران و ئةوانةي دذي ئةو كةسانةن  لة طؤأةباخةيالَصكنو حيكمةتيةكان وةك 
 ئةوانة بؤ خؤتان بةجي دةهيلني كة بةِراسيت لة ثاش نووسيين ئةم بابةتةوة تا ئيستة )).بة واقيع لةسةرمان

مان نالَيت كة هؤي ضي ية ئيستة ثاش ضةند بابةيت ترتان لةسةر حزيب حكمةتيةكان نووسيبت ؛ بةالم باشة ثي
(( سالَيك لة هةفتةيةكدا دووبابةت لةسةر يةكيك لة ئةنداماين ئةو حزبة دةنووسيت و كايت خؤينةرانيش بةم 
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دةكريت بؤ خوينةراين روون بكةيتةوة ... خةريك دةكةيت وهيشتا دةذلييت بة رةمسي يةتان ناناسم )) دةرويشةوة 
امن بةالي تؤوة طرنط ئةوةية كة هةرضؤن بيت خةريكي نووسني كة ئةم دوو هةلويستةتان كاميان دروستة ؟ من دةز

بةالم بةراسيت ناكريت ثرسياريك لةخؤت . بيت و ئةوةي كةبريي ليناكةيتةوة ضؤنيةيت نووسني وضي نووسينة
ناوي كةسيك ناوي ((...تؤ دةنووسيت . بكةيت وبليت ئةمة كةخؤ خةلةتاندن قةيناكة بةالم خةلك خةلةتاندنيشة

بؤ ئةوةي ناضار نةمب وةالم بدةمةوةو خؤينةرانيش بة دةرويشيكةوة . لةقةلةممدا بوو) ر ع ( رم نةهينابوو بة ِريبوا
ة كةضي هيشتا )ريبوار عارف( مةبةستت ) ر ع (لة كاتيكدا كة خؤت حاشا ناكةيت لةوةي كة. )) خةريك بكةم

ئةي لةمةش سةيرتر . شةل نية ثاي شكاوة ... دةتةويت ثاكانةي ئةوة بكةيت كة بليت من ناوي كةسم نةهيناوة 
دةنوسيت ئيتر بابةيت جةنابت ئةوة نية كة دواتريش هةر ناضار دةبيت وةالم بدةيتةوة ؟ دلنيابة بروات ثيدةكةم كة 

ضونكة تؤ كة تواناي وةالمدانةوةي تةا نووسينيكت نةبيت ئيتر بة ضيتةوة .وثارت وريكخراوةكةت ناخؤينةمةوة
  .دةكريت ئةو ئيدعاية بكةيت كة بضيتة مةيداين شةري ريكخراو حزبةكةمةوة ؟ 

 لةضاوداية، بةالم بةِراسيت طومامن هةية كة ئةهلةق ئاكرةيي ِراستةدةكات من لة خةويشدا عةينةكي حكمةتيةكامن
هةرضةند تازة كار لة كات ترازاوةو ئةم بةِريزة بةلَيين داوة كة جاريكي . ئةو لةتاو حكمةتيةكان خةو بضيتة ضاوي

تر لةسةرمان نةنووسيت ، بةالم لةم حالة بةدةر  بة بِرواي من خزمةت و وةفايةكي باش دةبوو بة خؤي و 
 ئةطةر دوو ِرةخنةي سياسي بطرتاية ضونكة بةم حالةوة خةلَك طوي لةم جؤرة ادعا ثِروثووضانة هاوبريةكاين،

من بةهيض شيوةيةك ناكةومة ئةو تةلَُةوة و ِرةخنةيةكي سياسي يان فكري ليت ناطرم ، ضونكة (( ناطريت كة دةلَيت 
كيشةكة لةوةداية كة تؤ ئةوةندة دلَ  )). نيةمن جةنابت و دةستةكةي تؤ بة حزب ناناسم و هيض بنةمايةكي فكريتان 

ثِر لة قني و ناسيونالستيكي سوسيال سةرطةرداين كة خؤشت نازاين ضي دةنووسيت ، ئةي مةطةر ئةم دوو بابةتةي 
ئةم هةفتةتان كة ضوار الثةرةتان رةش كردوةتةوة بة رةخنةي سياسي نازانيت ؟ ئةي ئةطةر ئيمة بنةماي فكرميان 

 كة ئةوةندة دلُ ثِر لةقني و لة بةيين هةردوو ثةرةطرافيكدا لةسةر ئيمة سي جار دةنووسيت حزيب نية هؤي ضي ية
ناهةقت ناطرم دلنيام كة فكرو سياسةت و جيطةو ريطةي  حيمةتيةكان و حزبةكانيان زؤر كةسي وةك . حكمةتيةكان 

بةالم دلنيابة . ت لة دلة راوكة بتانثاريزيتئيوةيان دووضاري نيطةرانيةكي قول كردوة، خوا ِرةحم بة ئايندةتان بكا
ئةمةش دادتان نادات، تؤ كةي فريبوويت لةووشةي دةرويشةكاين منسووري حيكمت زياتر شتيكي تر خبةيتة 
بةردةست خؤينةران و ضوار دير لةسةر هيض سياسةت و بةرنامةو ثراتيك و جيهان بينيةكةمان بنووسيت، ئةوا 

بةالم زؤر كةساين تريش بةر لة . وةش بكةيت كة ئيمة حزب نني وبنةماي فكرميان نيةدةكريت ئةو كاتة ئيدعاي ئة
  ! تؤ بةم شيوازة هةرزانةي تؤ بةخيت خؤيان تاقي كردوة بةالم زؤر زوو ضوونةوة قةباغةكةي خؤيان 

  ئاكرةيي مامؤستاي زمانةوانيشة 
بةالم ... ن يلَ دةطريت كة سةقةت دةنووسني ئاكرةيي وةك شارةزايةكي زمانةواين ديتة مةيدان و رةخنةي ئةوةما

سةير لةوةداية كة لة بةكارهيناين ووشةي سةقةت زياتر شتيكي تر ناليت و هيندة زةمحةت بةخؤي نادات كة 
هةتا تةنانةت لةوةش زياتر دةروات و ثي ي واية كة بة طشيت هاوِري ياين . ئاماذة بة تةا منوونةيةك بكات

بةالم بؤ كةسيك كة رةخنةطري )) باقسةي تؤ بيت (( بةهةرحال .... ني وفارسي دةنووسنيئيمة سةقةت دةنووس
 دير 8زمانةوايش لة روانطةي شانازي كردن بة ناسيوناليست بووين خؤيةوة دةردةبريت ئيتر مةهزةلةية كة لة 

 لة خةرماين هةلَةكاين سةرنج بدةن با مين نةشارازا مشتيك.  هةلةي ئيمالي و زمانةواين هةبيت 10نووسيندا 
مامؤستا ئاكرةيي تةا لة ضوار ثةرةطرايف ئةم بابةتةدا دياري بكةين ئةو كاتة خؤتان بري لةوة بكةنةوة كة ئاخؤ 

طةيلَ ) عةينةك ( ضاويلكة (( ئاكرةيي دةنووسيت . لة هةموو نووسينةكةيدا ضةند ثةرةطرايف دروسيت تيدابيت ؟
هةر وةها بؤ ثاراستين ضاو لة خؤر و تيشكي . كةسانةي كيشةي بينيان هةيةسووردي هةية بة تايبةت بؤ ئةو 

رؤذيش بةكار دةهينرين لةو حالةتةشدا هةر بؤ ئةوةية كة تيشكةكاين بة هيزي خؤر نةبنة ريطر لة بينيين 
هةر ( ةمان دير ه) ، بينينيان بينيان( هةمان ديِر ) ، سوودي هةية سووردي هةية( ديري يةكةم و دووةم )) .شتةكان
 هةلةية يةكةم تيشكي تيشكي رؤذيشلة خؤر و ( ديِري دووةم . بةسةر يةكةوة دةنووسريت)  ين ية ، هةروةها وةها

ديري ). رؤذ نية تيشكي خؤرة، دووةم ثيويست ناكات بنووسريت خؤر و تيشكي خؤر دوو شيت جياواز نني لةيةك 
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بةدةر لةوةي كة ضاويلكة دةكريت بؤ )   شتةكانةناوةرؤكيتةكان و كةواتة ديتين تةواوي ِرةنطي ش:  دةليت5 و 4
بةرطري لة سثييت بةفر بةكارينريت، دةكريت بؤ دوربينني يان نزيك بينني بةكار ريت هةروةها بؤ كةشغةي 

دةكريت ! ن نية دةبيت بلَيني كة كاري عةينةك هةر شتيك بيت، بينيين ناوةِرؤكي شتةكا. كردنيش بةكار دةهينريت
كاك ِريبوار ضاويلكةيةكي تايبةيت (( دةنووسيت 8ديري . ئةم داهينانة نؤي بيت وهيشتا نةكةوتبيتة بازارةوة

بؤ ئةوةي خةونةكانيشي بةو ِرةنطةبن كة ئةو دةيةويت وحةزي ...لةبةري ناكات كايت خةوتنيشداهةيةو هةتتا لة
و لةبةرناكريت، لةضاودةكريت، دووةم كةسيك ئةطةر بيةويت ِرةنطةكان يةكةم ضاويلكة جلوبةرط نية))... ليية

  ) . بطؤِريت دةبيت ضاويلكةكة لةضاو بكات، ئةطني ئةم هةموو خؤماندوكردنة بؤ ثيناسةي ضاويلكة ض ماناي هةية؟ 
ييانةي ئةم بةِريزة زؤر با ئةوةش بلَيم كة من خؤم بة شارةزاي ِريزماين كوردي نازامن ، بةالم ئةم هةلَة سةرةتا

! ثيويسيت بة شارةزابوون و نةبوو نية، ئيمةي كوردي نةزانيش دةتوانني لةبةر يةك هةليان وةشينينةوة 
لةكؤتايدا جيطةي خؤيةيت كة بلَني بة كاك هيشام، تؤ كة ئةوة حايل ِرةخنة سياسي يةكانتةو ئةمةش تواناي 

  !كاريكي تر بكةنةوة ؟ زمانةوانيةكةتة ئةري باشتر نية بري لة 
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