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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد ...  ... مةجنةلَي دؤلَمة و ئازادي سياسيمةجنةلَي دؤلَمة و ئازادي سياسي

   
بؤ ئامادة كردين  كايت خؤي تةرخان بكات هةندةي كورد ئامادةيي هةبيت كةم نةتةوة لة جيهاندا هةية

لةطةلَ سةردةمي جيهانطرييدا ذةمي خؤراك لة ساندةويذ و كؤكا كؤالدا ضرِ   لة وآلتاين ثيشكةوتوو،خواردن
خةلَك كايت ئةوةيان نيية هةموو خيزان ئةطةر . ةنانةت كايت دانيشتنيش نةماوة بؤ خواردين ت،بؤتةوة

 ياخود زؤربةي كايت خؤيان بؤ ئامادة كردين خؤراك ئامادة ،هةبن لة يةك كاتتدا لةسةر سفرة كؤببنةوة
 لة برسان مبرن  سةرباري ئةوةي هيض ذنيك ئامادةي ئةوةي نيية هةموو خيزانةكةي،كردن بة فريِؤ بدةن

  . ضةند كاتذميري لة كايت خؤي بة فريِؤ بدات بة كفن كردين برنج و طةآل ميوةوة
 ئةم ، ئاخر رِؤذئاوا و سةرمايةداري تا ئيستا زؤر بة كوريت و دوور لة رِاسيت وةسفيان كردووة بؤمان

 كؤيلةكان جاران زؤرييان ،رِاو بةلَكة دةشيكات بة كؤيلةيةكي ها،سستةمة نةك هةر كريكار دةكات بة كؤيلة
 بة ثرييش ، ضونكة خؤراكييان الي خاوةنةكانييان مسؤطةر بوو،كة ئازادةكران رِةتتييان دةكردةوة

 مليؤنان كريكار لة ئةجنامي ، بةآلم لة كؤمةلَطةي سةرمايةداريدا ئةوةش نيية،خاوةنةكةي بةخيوي دةكرد
مةدةن  ثيما هةلَمةشاخين و دةم و ضاوتان. ةكييان يلَ ناكاتةوةبيكار كردنةوة لة برسان مبرن ئةوا كةس الي

 دةزامن موعجبيين ذياين رِؤذئاوان و لةم تاريكي و جةهةنةمةي رِؤذهةآلتةوة ئةو تروسكةيةي ،بة يةكا
بةرميلي سةرمايةداري لة الي سةرة   دةزامن هيشتا مانطي هةنطوينييتان لةطةلَ،رِؤذئاوا زؤرة بؤ ذييان

  .  تا تيايدا نةذين ناطةن ثيي بة سانايي،نةكةوةية نةك دذةكةيهةنطوي
 بؤية دةبينيني ئابوري طو ،وةك باسم كرد كورد لةبةر ئةوةي هةموو هيزي ميشكي الي ورطييةيت نةك بريي

بة دةستةيةكييان بة ئةندازةي   ضيين و ذاثؤنييةكان، ئابوري زانستيش زيرؤ،لة كوردستان زؤر بة هيزة
  .  بةآلم بةقةد لةشكريكييان ميشك لة سةريانداية،سيكي ئيمة طو لة سكيانا نييةبةرثر

هةموومان بيستوومانة لة كوردستان كاتيك باسي شةرعييةيت سياسي و دميوكراسي لةطةلَ هيزيكي نةيار 
ي بة ذةميك ثي  هيزي نةيار ئةطةر مةجنةلَة دؤلَمة، مةجنةلَي دؤلَمة دةبيتة شايةد بةسةرييةوة،دةكريت

هةر لة رِيطةي تير نةخواردن بة مةجنةلَي .  ئةوا دميوكراسي و ئازادي ثي رِةوا نابينريت،تةواو نةكريت
 ثيشيلي ئازادي سياسي و كوشتاري اليةين بةرامبةر ،دؤلَمةوة شةرعييةت بة شةرِي ثارتة بضوكةكان دةدرا

   .لة رِيطةي مةجنةلَي دؤلَمةوة شاباش دةكرا
 ،مةجنةلَي دؤلَمة لة كوردستاندا بووة بة ثصوةر بؤ بةخشيين ئازادي لة اليةن ثارتة باآلدةستةكانةوة

حزبة بة سةركردايةيت و بنكردايةتييةوة  ئيجازةي كاركردين حيزب ثةيوةستة بةوةي ئايا ئةنداماين ئةو
 ،زؤر جار دةبيستني و طوصمان لص دةبصت. تواناي تةواو كردين مةجنةلَصك دؤلَمةيان هةية يان نا

دةستةواذةي مةجنةلَي دؤلَمة لة كايت ضاو سوركردنةوة سياسييةكان يان لة سةروبةندي جةنطة 
 فآلن ثارت مايف قسة ، ناوي دصتة ثصشةوة و لة زؤربةي كاتةكاندا ئامادةية،ناوخؤييةكاين كوردستاندا

قوأ بة سةريان ،رتةكة بة مةجنةلَصك دؤلَمة تصرة خؤن ضونكة هةموو ثا،كردن و ضاالكي سياسييان نيية
لةمةشدا خاتري ، مةجنةلَي دؤلَمة دةبيتة مةجنةلَة خوين، خوصنييان حةآللَة بيت،ئةطةر لصيان زياد بصت

 ،مةجنةلَة ئةطةر لة جيايت دؤلَمة دؤينة بواية ئازادي بةر تةسكتر دةبوةوة ضونكة ئةو،ثارتةكان طرتراوة
زل حيزبةكان و ميلشيا .  بةتايبةيت بؤ حيزبيية شارنشينييةكان،كردين طرانترة بووضونكة تةواو 

 زؤرجار بةهانةي كردارة ملهوأييةكانييان بةوة دصننةوة كة ثاريت هصرش بؤ سةر ،ضةكدرةكان لة كوردستان
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ن بة ئازادي كةواتة ثصويستييا،كراو يان ئازادي ثصشصل كراو ئةوةندة كةمن بة مةجنةلَصك دؤلَمة تصرة خؤن
دةبواية لة . مانةوةيان نيية  طروث مايف قسة كردن و، ضونكة ئازادي بة طةل دةدريت نةك بة طروث،نيية

 ئيجازةي كاركردن بة ،ياساي ئةحزابدا تةواو كردين مةجنةلَي دؤلَمة لة ثةيرةوي ناوخؤدا بووين هةبواية
   .تاكو مةجنةلَي دؤلَمةي تةوا نةكردايا اليةنيك نةدرايا

 ئةوةي جصطةي خؤشيية زؤربةي ئةو وآلتانةي كة دميوكراسييةت و نةفةسي ئازادي تصداية دؤلَمة خؤر 
بؤية ئازادي بؤ ئةو ثارت و طروثانةي تصداية .  ئةطةر دؤلَمة خؤر بوناية قةت نابون بة دميوكراسي،نيني

واز و داواكارييةكانيشيان  داخ،نةك مةجنةلَصك دؤلَمة بطرة يةك سةندةوجيي ماكدؤنالَدييان لص زيادة
ئةوةندة طةورةن و أةخنةكانييان ئةوةندة ئاشكراو توند و تيذة لة كوردستان بوناية بةرثرسان بة 

  . بيستنيان قةساخبانةيان سازة دا و قةنارةيان هةلَةدا
و عاشقي وةستا بةم ثصوانةية بصت دةبصت ذنان.  نازامن دؤلَمةي بة سزمان بؤضي ناوي هاوتا بوة بة ئازاديي

 دةبواية زؤرترين أصذةي ئازادييان هةبواية و رِؤذانة بة تاواين ،دؤلَمةو باشترين دؤلَمة خورن لة كوردستان
 خةلَكي كةركوكيش كة سةرضاوةي سلَقي كوردستانة شارةكةيان مةلَبةندي ،شةرةف لييان نةكوذراية

  . ينرايان بؤي ئازادييةك خةلَكي سويسرا بؤ رِاهينان بة ثؤل ،ئازادي بواية
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