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ديارة پؤستی سةرؤکايةتی بؤ زؤر لة 
 ،هةية ميلةتانی جيهان دوو کاريگةری

ان شي ئةويتري،دصخؤشکةرانةيةثکثکيان 
 ئةويش بة ،ماصوثرانی بةدوواوةية

ثکةی گوثرةی وصات و سيستثمة سياس
لة وصاتانی . ئةو کؤمةصگاو وصاتانة

ميوکرات و مةدةنی لة رثگای د
  پؤستی سةرؤکايةتیهةصبژاردنةوة

دةدرث بة کةسانثک کة بةرنامةثکی 
 ئابووری يان کؤمةصايةتثکی ،سياسی

 کة وا لة ،ئةوتؤيان بة دةستةوةية
 ئةو سةرکردة هةصبژثرن دةنگدةران دةکةن

پاش ئةوة . يش تثناپةرثثک لة چةند ساصش ماوةثکی دياری کراو دةبث وة سةرؤکايةتثک،و دةنگی بؤ بدةن
دةبث ئةو سةرؤک کؤمارة يان سةرؤک وزيرانة جارثکی تر خؤيان کانيدات بکةن بؤ پؤستةکة وةيان 

   .زؤری و کةمی دةنگةکان ثی تر دثتة جثان ئةويش بة گوثرةیکةس
نةت و  هةية ئةوا ماصوثرانی و سةردةمثکی پر لة مةيی لة وصاتانی تاکة حيزبی و ديکتاتؤری بةصام هةرچ

  جيهانی سيةم ئةوةی لة زؤر وصاتانیی بة دواوةية وةکناهةقی دژ بة خةصکانی ئةو وصات و کؤمةصگاية
ديارة منوونة بؤ ئةو سةرکردانةی کة ساصةهای ساصة بةرژةوةندی ميلةت و وصاتةکانيان . دةيبينيني

تةکانيان و بة  يان خستويانةتة بةردةستی دةورووپش،کردووة بة قوربانی بريووبؤچوونةکانيان
 يان سةرفی دةکةنة سةر داموودةزگا ،فانيانئارةزووی خؤيان پارةو پوولی وصات دةخةنة گري

 واش دةزانن ئةمةش مافثکة ،داپصؤسينثکانيان و خةصکی وصاتةکانيان دةکةن بة قوربانی سياسةتةکانيان
رژمثی . مل کةچی ئةوان بثبؤيان هاتؤتة خوارةوةو هةرچی خةصکی تری ناو وصاتةکة هةية دةبث نؤکةر و 

ة کةسی ئةو رژمثة  ناسيوناليستی پاشان تاک، خثصةکی،بةعس جوانتريني منوونةی تاکة حيزبی
رؤک و  لة ماوةی دةسةصاتداری ئةو سةينيمان وصات و ميلةتانی ناو عرياق هةموومشان ب،ديکتاتؤرية بوو

   . بةسةر هاتتاکة حيزبية چيان
 بووين بة قوربانی ،ژوو و هثز زلةکانی رابردووی بث ويژدانلةبةر بث رةمحی مثئثمةی کورد 

 کرا بة دياری بؤ وصاتانثک  پاشان،ةک قوماشی بث کةس پارچةپارچة کرابةرژةوةندثکان و وصاتشمان و
 بؤية ئثمةی ،کة ميلةتانی دةسةصاتداريش شةوورؤژ ئارةزووی نةمانی رژمثةکانی ناو ئةم وصاتانة دةکةن

 تاکو ، دةکرث وةنثکةوة ناهةقيمان بةرامبةر دةکرا لةم وصاتانة لة هةموو الي3 يان 2کوردی هاوصاتی پلة 
وةک رابردوو هثززلثکی تر بثت و  مةگةر ،ثةم زووانة لةم کثشةية رزگارمان بئثستاش لةوة ناچث ب

وةی بؤ ئة  بگةنة ئاستی کؤمةصگا مةدةنثکان چوونکة ميلةتانی دةسةصاتدار زؤريان ماوة،رزگارمان بکات
   .رؤژث بثت و بة کورد بصثن ئثوة هةقتانةو فةرموون سةربةخؤبن و وصاتی خؤتان بؤ خؤتان

لة رثگای هةصبژاردنةوة توانيان  خةصکی  وديارة هةر بة بازووی هثز زلثک بوو کة عرياق سةرووژثر کراو
 پاشان خةباتی بث ووچانی خةصکی کورد بؤ دامةزراندن و ، دامبةزرثننی راستةقينةپةرلةمانثک
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 ، لةسةر بنةمای کؤمةصگای دميوکراتی و فيدرالی دامبةزرث بؤ دةوةیبنياتنانةوةی ئةم عيذاقة تازية
دان بة ناچاربن کورديش وةک فاکتةرثکی بةرچاو ئةو رؤصة ببينث کة هةموو اليةنة غةيرة کوردثکان 

پثشمةرگةثکی کؤنی ئةم خةصکی کوردةش خؤی بؤ پؤستی ازی بن ر هةندث گؤرانکاری ثنن و
   .سةرؤکايةتی عرياق هةصبژثرث
ناوةو دةرةوةی عرياق هةبن کة وةرگرتنی پؤستی سةرؤکايةتی بؤ کوردثک لةوانةية زؤر اليةنی سياسی 

 اوازة بؤيةةمرؤ لة گةص ئةوةی دوثنث جي بةصام دنيای ئ، لة اليانوةک خواردةنةوی پةرداخثکی ژةهر وابث
 کوردثک بکرث بة سةرؤک نص کة رؤژث لة رؤژ ئةگينا قةت بةوةش رازی نةدةبوون،هيچيان پث ناکرث

   . مةگةر خزمةتثکی وايان بؤ بکات کة خؤشيان بؤيان نةکرث،کؤمپانياثکيش لةم وصاتانة
نياو  چوونکة بث ويژدانی سياسةتی د،بؤ ئثمةی کورد پؤستثکی لةو جؤرة گرنگثکی تايبةتی هةية

 تاکو ،بةرژةوةندی نثودةوصةتی زؤر لةو کارةساتانةی بةسةر خةصکی کورد هاتووة گرنگترةو
ةی مئث. کی کورد دةکرث بة قوربانی ثکث لةو بةرژةوةنديانةبةرژةوةنديش وةستابث ئةوا سةدی وةک خةص

او واش لة  ساصی رابردوو تةا چةند جارثک توانيومانة دةنگمان بگةثنينة دني100کورد لة ماوةی 
 چةکی ، ئةنفال ئةويش کارةساتةکانی،ثرانثکامنان بکةنميلةتانی تر بکةين هةست بة ناخؤشی و ماصو

   . رةوةکة ئثستاش کردنی پثشمةرگةثکی کؤن بؤ سةرؤک کؤماری عرياق،کيمياوی
ديارة زؤر لة ناسيوناليستانی دةورووپشت سةريان سوورمابث کوردثک بتوانث پؤستثکی وا بةرثوة 

 بةصام لةوة دةچث ئةوان لة ئثمة زؤر دواکةوتوو ترن ، چوونکة ئثمة بة نةزان و دواکةوت ودةزانن،اتبب
 ، ئةگةر چی ئةو پؤستة تةا سيمبؤلية،ئةگينا نةمان دةتوانی پؤستثکی لةو جؤرة بةدةست ثنيني

   .ئةگةر لةوان ورياتر و زيرةک تر نةبويناية
صة کاريان بؤ چةوسانةوةو هثشتنةوةی خةصکی کورد بة لةوانية ئةمشةو ئةوانةی ساصةهای سا

 بةصام ،دوواکةوتووی دةکرد هةزاروو يةک خةوی ناخؤش ببينن و چةند جارثکيش لة خةو داپةرن
 ناشکرث وا بة ئاسانی وةک ساصانی پثشوو بيهثصنةوةو ، کوردی ئةمرؤ کوردی جاران نية،خةياصيان خاوة

   .هةرچيان ئارةزوو بث بةسةری ثنن
Shah. wahab@gmail. com
Haba2k@spray. se
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