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 طرنطة لة يخالَة الوازةكانيشيةوة هيشتا بريةوةريةك و يبة هةموو كةموو كوِر1991 ي ئازارِراثةِريين
 ي هيشتامايةثاش ِراثةِرين  هةر ِرخنةيةكيشمان لةكارةساتةكاينيميذوويةكة ويِرا،  ئيمةداي نزيكيميذوو

 كوردستان توانيان ي خةلَكينالَضونكة هةرهيض نةبيت كؤمة، يةوةيشانازيكردمنانة بةرؤذطارةكان
وةزمةي و  دكتاتؤريةتن سةرسةخيتنن كة دوذمينبةكردةوة بيسةمليكديثشيت  حوكمِرايني وةهاسيستمي 

دا خؤي جةماوةري ِرةخساوم لةدةرفةيتسةرئةجنا،  بةستبيتيش زؤرداريئةستوورييةكالَبةهةرقة
 ي بوودةلَةثياواين و جاسوس و بةعس يتوش دةبةن كة يو بةودةردة دةكةويتة بةرنةفةرت

 يتر طةورةي طةليك ئوميدي ِراثةرين تؤويئةطةرض،  كوردستانشارؤضكةكاين و لةشارئةورذيمةبوو
 كوردستان يةلَكخي رؤذيئةو، ةلَطرتبوو هيداؤخيهةناو لةدائيستا و ثاش ِراثةِرينيساتةوةخت ضاولة

 بةعس بوون  سياسةتةكاينثةكخستين و  ممكني شؤِرشطريانةيكردةوة و  مةزني طؤرانكارضاوةِرواين
، ي كوردستان نةهاتنةدي جةماوةرين خةونة جوانةكايم ئةفسوس زؤرينةالَبة،  كوردستانيلةهةريم
 بةعس ويك ي رذيمي يةكجار ِرووخاينلَةدا لةطة ئةمريكالةو رؤذطار سياسةتةكاينيبةرذةوةند ضونكة

 حزبة زهليزةكاينهاوكات  و  واقعيئةمر كردة كةنداوي لةناوضة صدام حسييني رذيميمانةوة و نةهاتةوة
 ينةك هةرمةودا، ِرةخساوةدالةودةرفةتة، بردثيضةوانةدايكةيان بةئاراستةيةك واقعةكوردستانيش

بةلَكو بة ، بةرتةسك كردةوة يةتيداالَ كؤمةيكاروبار بةريوةبردين لة جةماوةرييان ي راستةوخؤيبةشدار
 جةماوةرةوة  خواسيتيبةثيضةوانة،  مةيدانةكانيان بؤخؤيان كؤنترؤلَ كردووي هيزتةواويزةبر

سةرةئةجنام ثاش دةستخةِرؤ  و شتةوة حزب داِر بةرذةوةندييةكايني خؤيان لةسةر تةوةرةيستراتيذ
 و  ثةرلةمانثاش هةلَبذاردين،  ِرووخاو لةوسةردةمةدايرذيم و  كوردستاينيان بةرة نيويبوون لة طفتؤ

ناوخي شةر مةيدانةكاينينة دؤزينةوةكةوت،  حزبةكانينةكةوتن لةسةر بةرذةوةندكِريدواجار ويوي
 يِرةنطة لةجيطة،  خؤبنياد نانةوة لةكوردستانةكاين ميكانيزمخستينثةك و  كارةساتةكانخولَقاندين

م دةبيت بؤ هةميشة ئةو ِرةخنةية الَبة،  برينة كؤنةكان هةلَدةينةوةيخؤيدا نةبيت ئيستا قةمتاغة
 طةورةتر لةو دابوو طةليك دةستكةويتيانكة لةتوانا، تدارةكانبكةينالَ حزبة دةسةيئاراستة

ةرلةبنة ِرةتةوة  هي لؤكالَيدةكرا هةنديك كيشة،  تائيستابةدةست هاتوون بةدةستبهيننييدةستكةوتانة
ضةندين  و  كوردستاني خةلَكي جةماوةرينةك وةك برينيك بكريتة جةستة،  نةدراية سةرهةلَداينيمةودا

 تائةمرؤ يكةض،  بةريوةدةباتيكورد خؤ دةضيت لَسا15 ينزيكةوابؤ،  طريؤدةبيتيسالَي تريش ثيوة
دةضيت  لَسا 15 ينزيكةوابؤ، نةداوةتةوةييةتالَ كؤمةي بونيادنةِرةتيةكاين لة مةسةلةبي جديئاوِريك
،  هةلَطرتيبي ئايندةيثرؤطراميك ثتر مةيل،  خويندنن ثرؤطرامةكاين طؤِريين كوردستان ضاوةِرواينيخةلَك

 لةحيكايةيت و نةك كؤنةثاريزبيت،  نوي قايل بكاتينةوة و نويخوازبيت،  ِرابووردووينةك مةيل
لةثاش ،  تايبةتدا تاوانبارانيان دالَدةدايداخةوة وةك لةهةلومةرجيكبة، يثريةكانةوة ئيلهام وةرطر

 يجينؤسايديان نةبردة بةردةم و  ئةنفاليتاوانباريك  بةعسيشةوة نةك هةرطةورةي يةكجارروخاين
 ي ئاراستة قوربانيةكانةوةيكار و بةلَكو ئةوشكايةتانةشيان بةهةند نةطرت كة لةاليةن كةس، دادطا

  ئةنفالضيةك سوود لةليبوردينتائةمرؤش نةمانبيين، لةسةر تاوانباران تؤماركرابوون  ودادطاكرابوون
 ليبوردن ي داوة داواي ئةوحزبةوة كةدالَدة تةلةفزيوينيبيت لةشاشة و  وةرطرتيب كوردستاينيةبةر
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 ماندا بةغي رذيمي وةك ضاوساغيكي خؤتيوةطالين و  ئةنفال قوربانيةكاينلةجةماوةربكاو حيكايةيت
م بؤهةركةسيك الَبة، كةندة تةماشالَمةحا و  ئةستةمي هةنديك ئةمة بةكاريكدلَنيام، بؤبطيِريتةوة

  تاوانباران لةبةردةم ِراي طشيتيدةبيت داننان بةهةلَة،  ليبووردن تيبطاتيواتا و كةدةيةويت لة ضةمك
 ليبووردن يةكةمني ضيذوةرطرتن لةواتايان بةي، ي تةماشابكاتي سةرةتايجةماوةردا بةيةكةمني هةنطاو

 ي تةسليم بة تةنور بيتاواينيدةيان خةلَك  ئةنفالضيةك؟ئةستةم نية،  بؤنةثرسنييئة، تةماشابكات
  شةرمة ِراسيتيم ثيالَبة، ثلةداريب ي كوردلةناو حكومةيت ثيي شةرم نيةئةمرؤ ئةنفال كرديببيئاماين

 شةرم نية ي بطيِريتةوة؟ ثي كوردستايني بؤخةلَك دةيزاينييان ئةوة  يان بينيوييت كردووةيةيتيئةوة
 شةرمة يان بةاليةوة ئةستةمة يم ثيالَبة،  بةِريوة بردن بووةيتالَ خوينِريذ ترين دةسةي ضاوساغدويين

ز  بطري؟ بةداخةوة وةك تاوانباران نيازيان نية ريي حزبةكةريز لةجةماوةروتةنانةت ريزلة ليبوردين
ضونكة ،  خؤيان ناطرن ئةمرؤش ريزلةبِريارةكاينحزبةكاين و  كوردستاينيلةوليبورنة بطرن بةرة

ثابةندة ،  مرؤظةوةيبةها و  ئيلتزامة بةئةخالقياتيهيندة،  جمرد نيةيليبوردن بةتةا بِرياريك
 ي بةغدايِؤش كة رذميض ئةمر و  راثةِريني لةسةرةتامن هةرطيز ض دويين،  مرؤظةوة مافةكاينيبةقةوارة

 يبِرواشم بةوة نية بةناوم الَنةخير بة، نيم و  هيض تاوانباريك نةبوومتين كوشلَلةطة، تيدا لةطؤِرنراوة
 سةريةك يشؤِرشطيران ببنة برا و  ئاشتبوونةوةوة تاوانبارانيبةناو، ليبوردن ئةتك بكريت، ليبوردنةوة

 طوجناودا تاوانباران هةقواية لةدةرفةيت،  ناخنواردنية سةريةك سفري طفتوطؤو دواجارببنة برايميز
 شؤِرشطيرانة لةهةموو يبةبِرياريك و ئيمتيازةكانيان ليبسةندريتةوة،  تاوانةكانيان وةرطرنيسزا

ريطة ئةوةيان نةدريت  و  دورخبرينةوةيرؤشنبري و يةيتالَسياسي كؤمة-ي ئابوريثلةوثايةيةك
دا حزبةكان 1991 ي ئازار راثةِريينيبؤيةدةبيت لةياد، تةوةالَ سياسي وويدةستبخةنةكاروبار

 ئازارةوة ضاويك ي7 يلةثةجنةرة و خروقاتةكانياندا خبشيننةوة و دةستكةوت و ضاوبةخؤيان
كارةساتةكان  و دةستكةوت، هةلَوةستةيةكيش لةو رؤذة بكةن و  خؤياندا بطيِرنةوةبةحةوشةوباين

 طوي يئةطةر لةكارةساتةكانة ئةوا دةبيت بةرلةوة. دةستيان زياترةيجيطة دابِروانن لةكاميان و بذميرن
 سياسي يان يضونكة هةراليةنيك،  يةكةم بن لةخؤياني خةلَك بطرن خؤيان ِرةخنةطريلةِرةخنة
 ي دةرةوةيبةدلَنيايشةوة ئامادةنابيت ِرةخنة،  بطريتي سياسي ئامادةنةبيت ِرةخنة لةخؤيهةركةسيك

 دةستكةوتةكان  زياترن ئةوا ناشيت بة ثريؤزكردينيخؤئةطةر دةستكةوتةكانيش، هةند بطريت بةيخؤ
ئةفسوس ئةمة ،  بدات كةهةيشة لةدةسيتي دةستكةوتةكان ئةوة خةرماين طةورةكردينيلةبر و خبةلَةيتَ

 لةثشت ي خراثيباطراوةنديك، م كلتورةشةئ،  ثاش ِراثةِرينيكةلتور يبوونانةييةكيكة لةوبةدحالَ
،  بكاتي خؤي جدي كاري جدي ثيويستة ِرةخنةي نةداوة هيشتا بةو شيوةيمةودا و ِرةخنةوة قوتكردؤتةوة
 بةعسةلةكوردستان ضونكة ئةمة مريايت،  تريش ئةم كةلتورة مةحكوم بكةينيدةتوانني بةشيوةيةك

 ي ِرةخنةزماين و د دةكرد شؤرشي ثةسةن دةستكةوتةكاين ثياهةلَداينئةوة بةعس بوو زماين، بةجيماوة
يةك كةلةو يجياواز، تابوري ثينجةمةوة و )موخةِريب و غةوغا(ي دةيهاويشتة خانة و  دةكردلَزيندةبةضا

 يخاوةنةكة ئامادةبوو يةكئةوةية بةعس لةسةر ِرةخنة، ثاش راثةِرين بةدي دةكريت و سةروةختة تاريكة
، ي بةهةند ناطريقسةكاين، ة فةرامؤشي دةسثيردريم لةكوردستان ِرةخنةطر بالَبة، يريسث ببةمةرط
بةهةمان  و  دةِروانرييرةزاقورس لي،  حكومةت بةرتةسك دةكريتةوةدةزطاكاين و  لةدام كاركردينيمةودا

،  ليدةنريي سةرليشيواو ئاذاوةطيِرينازناو،  تؤمةتبار دةكريتيش بةعسي سةردةمدةستةواذةكاين
 و دةبواية باشترين زةمينة بؤ رؤشنبريان بةطشيت،  كوردستانداي وةك ئةوةيرجيكمة و لةكاتيكدا لةهةل

 الوان ضةواشةبووين و  سةركويركردنتا بةهةموو اليةك مةوداكاين،  بِرةخسينرايةرةخنةطران بةتايبةيت
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 شويين و نالَ كؤمةلَطة لةكؤ دميوكراتيزةكردينيدةبواية يةكةمني دةروازة، تةنطةبةربكةينةوة
 ئةطةرحكومةت ناين (:وةك دةلَني،  ثشتي بؤخبرايةتة سةرطازي رؤشنبريانةوة دةرطاشتةجيبووينني

ت الَ بؤزياد دةكةم دةبيت دةسةيمن ئةوةش و ) قسةكردنيان بدايتينةبوو بيدات بةخةلَك دةبيت حةق
كوردستان بةسةر ، رةم طرفتةكة لةوة قولَتالَبة نية بيداتة خةلَك؟ طويشيان بؤبطريت تا بزانيت بؤناين

 يسةردةم خؤيةوةلة يوشوينكراو ر كوذراوو بيسةرا هةزاران هةزيبةسةر مةط،  ديهاتةكانيةوةيكةالوة
 ي ترسناكدا لةضنط بةعس رزطاري ئابورييةكيلةذير طةمارؤ و ي جيهانطريفيوداليزمةوةبؤسةرةتاكاين

 و  تةندروستيلةذيانيك، يد بوون نزيكترنبيئوم و  سةركوير بوونلةوةها حالَيكيشدا ِريطاكاين، بوو
  ئاينيبةناورانكةروي و  حاقديدةستةوتاقم و حزب و  ئةطةر لةمةيداندا دةيان طرووثبةتايبةيتلَ، نؤرما

 هةمووان يخؤيان بؤتريؤر، خؤيان بؤتؤ لةبؤسةنايب و  لةمةيداندابن بةهةشتةوةيمذدة و جيهادو 
 ي بيطانةوةكةهاتووة لةبنيادنانةوةيلةخيرخوازيك،  خويندةواريكلةبؤسةنابيت لةسفوريكةوة بؤكؤلكة

 بؤِرةخساوة ي كاردةرفةيت و  بيطانةدةزاينكوردكة زماينيتييةكالَبؤهاو، ووالَتدادةستت بطريت
يان ضةك هةلَدةطريت يان ،  هةلَدةطرتي خؤي نية طةجنيك يان سةري خؤ لةخؤِراييئة، لةطةلَياندا
 يراستة ئةمرؤ هةريم،  هةيةي ريشةيي تريش ثيويستيان بةضارةسةريمانةهةزاران منوونة ئة؟تةزبيحيك
م بةوحالَةشةوة الَبة، لةهةموو روويةكةوة جوانتروئارامترة عيراق ي تر شارةكاينيلةضاوباق، كوردستان
 يت دةستريؤرويب قورباين و يب ترس،  كوردستاندانيةي خةلَكي راثةِريووي جةماوةرلةئاسيت

يب ترساندن  و هةلَبذاردنةكان تةندروست،  دميوكراسي ننيزمانةكان هيشتا زماين، تريؤرستان نية
هيشتا ،  ثروثاطةندةيان نةبةزاندووةدميوكراسيةت نةبووةتة ثرؤسة هيشتا سنوورةكاين، بةِريوة نةضوون

، يمةرجةعةفيكريةكة و ؤر تري راطةياندن تيشك ناخةنة سةراليةنةتاريكةكاينوةك ثيويست دةزطاكاين
تيةكدا الَهاو و  لةنيوان بةرثرسيكيهيشتا جياواز،  لةسةرة ثاشكؤيةيتي ئازاد تةموومذيهيشتا رؤذنامة

 يةيتالَخي و حزمايةيت و  تةواويان بؤبةرثرسانياليةنداريةك، دادطاكان سةربةخؤنني، ريسمان و ئامسان
هةموو ئةمانةش نةك خزمةت ) رلةبةردةستدايةمنونةمان زؤ، ئةطةرثيويست بوو (ئةوان هةية

 دةستكةوتةكان دةخةنة ذير يبةلكو طرنط،  كورد ناكةن حوكمِراينينالَسا و  راثةِرينبةدةستكةوتةكاين
 ِريزطرتن يكوِرييانة بةهيض جؤريك ناضنة خانة و  كةمضاوثؤشني لةوخةرماين، ثرسيارةوة

 خةلَكة ي ئريادةزةوتكردين،  بيثةردةية بةدةستكةوتةكاني كردنيكبةلَكو سووكايةيت، لةدةستكةوتةكان
 يدةستكةوتةكان لةقةوارةي واية بةطةورةكردني ثييئةوة،  طرنطتر بؤئايندة دةستكةويتلةبةرهةمهيناين

  بةدةسيتنةنيازيشييت و  زياتر بةدةست بيين دةستكةويتئةوة نةدةتواين، خؤيان زياترلةقازاجنمانة
 كاينيتيطؤِريك بؤ ئالي،  ِراثةِرينةوة دةستكةوتةكاين ثريؤزكردينيخوازيت بةناوبةلَكو دة، بيين

بؤنة  و  هةيينلة رؤذاين و  ثريؤزبِرازينيتةوةيئةوطؤِرةش بةدرومش و ضونةثيشةوةش هةلَبكةين
راستتر واية هةم دةستكةوتةكامنان . ضةواشةمانكاتةوة،  بة وةعزداداني خؤيدا لةوتايبةتيةكاين

شوومان طةورةتريش خبةينة سةرخةرماينهةدةستكةويت و زينبثاريستاو يكةواتة ئةوة،  ثيطرنطة ئي 
 و ئايندةية لةئيستادا ضيمان لةتواندايةو بؤ ئايندةش ضيمان خستؤتةهةطبةوة؟ فةرموون بابةشةفايف

  .  ئةمرؤمان دةكاتة ِرابووردووضونكة سبةيين، بةجورئةتةوة بةرةو ئايندة بِرؤين
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