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  زةنطةنةزةنطةنةةمحان مةال سةعيد ةمحان مةال سةعيد أأئةوئةو  ...   ... باين و مةرجةعييةيت كوردباين و مةرجةعييةيت كوردةةلَلَبارزاين و تابارزاين و تا
  

 م لةميللةت و نةتةوةيةكي زيندوولةوةدا نيية كة هةر گومان 
 ،وايةتيداقؤناغي ذزگاريي نةتةتايبةتيش لة   بة،داةجيهان

بتوانث  كة ،بووة هةذةمزثك سومبول وبة سةرةكي  ةكيپثداويستيي
 ئاييندةي قؤناغةكاينبزاضي و  ،ئثستاذابوردوو و بايت خةملمالنث و 

 ،وةكوو پردي سريات ،خؤينةتةوةكةي ئازاديي و سةربةخؤيي 
مايف ذزگاري و لة  ،ئاوات و ئاماجنة دثرينةكاينگرثبةسيت هيوا و 
 سةخت كاين ئةو خةباتة قؤناغةبؤ بذيين. بكاتةوةچارةي خؤنووسني 

ئاوات گةيشنت بةو دةستةبةركردن و بؤ   وپثويست و پريؤزة و دژوار و
پثويستيي وةكوو  ،پثشةوا و پثشذةوثكسومبول و بووين  ،ةئاماجنو 

چةشين  بةميللةت و نةتةوةش . واية كةنار بؤ كةشيت ئاو وماسيي بؤ 
 بة وةكوو تا،كچ بث يان كوذئيتر چ  ،اوةيت كامص بثتةوبة بؤ ئةوةي و ، ثكي خاوةن هؤش و بريمرؤض

 ، وةكوو ئثستاي كورد،ئةگةرنا ،دةرناچثلث ئاسايي باصغي  مرؤضثكي ،دا تثنةپةذث) هةقةمورا (قؤناغي
 ئةگةر بة ،ئةوتؤيةپذ مةترسيي كة قؤناغثكي . دا بة قةتيسماوي دةمثنثتةوة قؤناغةكةهةردوونثوان لة 

زةي لث  ئةجنامي دژوار و چةواشة و ناچي،تةيار نةكةي و كؤك خؤيت بؤ ، وشيارييةوةژيري و بةوپةذي
 بة شايةتيي دؤست و ،پثشةواي هةميشة زيندوو مةال مستةفاي بارزانيي، بابةگةورةي كورد. دةكةوثتةوة

 ذةمزي خةبات و ، لة سةرةمةرگ و تا بة خاكي پريؤزي كوردستانيش سپثردرا لة ژيانيدا و،دوژمن
إلتيي چةندين هاوو. سومبويل ذاستةقينةي ذزگاريي نةتةوةي كوردي هةر چوار پارچةكةي كوردستان بوو

هةر لةبةر ئةوةي كة ئامادة نةبوون بةبث ئةوةي هيچ گوناهثكيان كردبث و  ،ي ئةم گةرميانةي ئثمةكورد
 و بة ،ر چاوي خةصكاين ديكةوةبة بة ،راقي عثسةرباز و جةندرمةكاين ،بارزاين بدةنزايت جوثن بة 

ة خوثنئةو  و هةر لةوث ،نوو لث كردان دةسذثژي،تؤقاندن و چاوشكاندين خةصكةكةمةبةسيت 
و درومشي بة قسة هةر  نةك ،چونكوو بارزانيي نةمر. نوو تثكةص بة خاك و خؤص كردانانةيگةش

 ئثستا يوا و ئاوايتنوثنةري ذاستةقينةي هپثشةوا و كة ئةو  ،بةصكوو بة كردةوة سةملاندبووي ،ئاصوواإل
زنار و بؤية هةموو دار و دةوةن و . وردستانةككورد و و پثشمةرگةي گيانبازي ذثگاي ذزگاريي  ،دواذؤژو 

هةر بؤية جثي  ،پاصةوانثيت و قارةمانثتيي بؤ دةدةنپثشذةوايةيت و  شايةيت ،بةردثكي كوردستان
لة  ،بؤ بةصگة.  بة شةرةفدا كردبووةوةي كورد جةوانثكيلة دصي هةموو منداص و الو و پري وتايبةتيي خؤي 

 كة سةرةتا بة خزمةتكاري لة بةردةسيت ، مام عةزيز ناوثك،داكؤتايي شةستةكاين سةدةي ذابوردوو
 ، ذژمثي پثشووي عثراق، لةبةر ئةوةي كابرايةكي كارگوزار و لثزان بوو،ئاغاكاين پشدةر پثگةيشتبوو

 كة ئةگةر ئةو مام ، ئةوةشي پث ذاگةياندبوون،كردبووية چاوساغي خؤي بةسةر ئاغاكاين پشدةرةوة
نةخثر مام . و داري بةسةر بةردييةوة نايةصث گوندةكانيان دةسووتثنث ،بچثعةزيزة بفةوتث و لةناو 

 بة كةصةگاييةكي بوو بوو،شدا داماوةكة بةسةر ئاغاكان و خةصكة،رييةوةعةزيز لة خزمةتكاري و نؤكة
 و ئةگةر ، بة شوو بدايةشي كچةكةي خؤي، تةنانةت ئةگةر يةكثك لة ئاغاكاين پشدةر،ئةوتؤ

پثشةوا مةال مستةفاي بارزانيي لةم .  سةري نةدةگرت،زيزي لةگةصدا نةبوايةذةزامةنديي مام عة
 نة شةذ و نة ،نثوان بارزاين و مرييئةو سةردةمةي بارودؤخة سياسييةكةي  ،كةينوبةينة ئاگادار بوو
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پشدةردا كرد و هةر شةوةي لة دةضةري گةشتثكي بة  ،ي ناوچةكةبؤ بةسةركردنةوةبارزاين . ئاشيت بوو
 ذؤژثك پثشتر پثشمةرگة گيانبازةكاين ، بؤ هةر گوندثكيش بچووباية، بوو ميواندااغايةكماصة ئ

 ،ري گوندةكةشو هةم لة نثو گوندةكةدا و هةم لة بةرزاييةكاين دةوروبة ،دةچوونة ئةو گوندة
  ئةوئاغايكة نؤرةي . بووندة چاوةذواين هاتين بارزاين  بذثكيشيان لة ماصي ئاغا،سةنگةريان لثدةدا

بارزاين بؤ پثشةوا خودي  بة گوثرةي ئةو پالنةي كة پثشتر ،هات ،ي لثبوومام عةزيزكة گوندةي 
دا لة پثش هاتنةژوورةوةيدةقيقة چةند  ،ذشتبوويداتايبةمتةندييةكاين خؤي گيانباز و پثشمةرگة 

 مام عةزيز  هثشتا، مام عةزيزيان لة بةر پثي بارزانيدا كردبووة قؤچي قورباين،ي ماصي ئاغاكةحةوشةبؤ
 تثپةذي و چوو لة شتيداينبة التة ،بةبث ئةوةي ئاوذي لث بداتةوة كة بارزاين ،خوثين لةبةر دةذؤيشت

 هةم ئاغاكان و هةم خةصكان و هةم ناوچةكةشي ،بارزاين بةم كارةيپثشةوا . ديوةخاين ئاغا لثي دانيشت
لة . صي هةموواندا ذةنگي دايةوةندةي جاران خؤشةويستيي لة دثو سةد ه ،لةو مثردةزمةية ذزگار كرد

 ذژمثي ذووس هةمووياين لة يةكدي ،يةكثيت سؤضيةت لة داكانيدةمي ژياين بارزاين و هاوةصةرسة
پثشةوا بارزاين و عومةر .  و هةر سث و چوار كةسثكيان پثكةوة لة كوصخؤزثكدا كاريان دةكرد،دابذيبوو

 لة كوصخؤزثكي لؤكةچنينةوةدا كاريان  پثكةوة،اوةئاغاي دؤصةمةذي و يةكثكي دي كة ناوةكةمي لةبري نةم
 ئاي بؤ قاپث :رزاين وتبووي با،لة كايت پراضيندا بةيانانثك، ژيانيان بةسةر دةبرد يشهةر لةوث دةكرد و
ماست لة سةر سفرة پةيدا ذؤژانة  لة پاش چةند ذؤژثك بةيانان !لةگةص ئةم نان و چاية شريينةدا ماست
 پثم ناصثن ئثوة ئةم : ذوو دةكاتة هاوةصةكاين و دةصث، نان و ماست خواردنداذؤژثكيان لة كايت. دةبثت

 كة : ئةوانيش لة وةإلمدا هيچي لث ناشارنةوة و ذاستييةكةي پث دةصثن؟ماستةتان چؤن و لةكوث پةيدا كرد
 برا ميين بةهةشيت سةر ذووي زةيياساي كؤمةنيسيت و كوصخؤزي جةماعيي يةكثتيي سؤضيةتي

 ئةم ، كةسثك نيية لة كوصخؤزدا كار بكات و دز نةبثت،وونب هةمووياين فثري دزي كرد،انشيوعييةكامن
... تةماتة و و ئةوي ديكة سثو و ترث و ديكة دةدا بةويو كةرة كوصخؤزة لة ژثري پةردةوة ماست و پةنري 

بنة گونثيةك  وا ذثك كةوتووين كة هةفتانة ئثمة ، ئثمةش لةگةص كوصخؤزةكةي تةنيشتماندا،دةصثن. هتد
 لة كايت ئةو وةإلمةدا و لةو كاتةي !تؤوي لؤكةيان بدةينث و ئةوانيش هةفتانة مةجنةصث ماستمان دةدةنث

 ؟ دةصث كةواتة ئةم ماستة ماسيت دزثتيية، دةبثةكةي بة دةستةوةتكة پثشةوا بارزاين پارووي نان و ماس
ة نابا بؤ دةمي و لة سةر سفرةكة  پارووة نان و ماستةك،پثشةوا بارزاين. ئةوانيش دةصثن بةصث

مةسةلةكة .  جارثكي ديكة ماسيت دزي بةم ماصةدا نايةت:دايدةنثتةوة و نانةكةي بة وشكي دةخوات و دةصث
خوو و ذةوشيت  بةصكوو مةسةلةي تةربييةت و ئةخالق و عورف و ،نييةئايني و حةإلص و حةرام مةسةلةي 

 خوداوةند مين تةنيا بؤ ئةوة :پثغةمبةر دةصث. تييةبةرزي كؤمةإليةيت و شارستانييةت و مرؤضدؤس
و ذةوشيت بةرز بكةمة سومبويل  ، كة خةصكان فثري ذةوشيت بةرزي مرؤضدؤسيت بكةم،ناردووة

 لة ، بة كوشتين ژن و منداص و خؤتةقاندنةوة،بةإلم زةرقاوي و بن الدن لةژثر پةردةي ئاييندا. مرؤضايةيت
 و بازرگاين بة ئايني و خوثين ،يان كردووتة دةرگاواين بةهةشتخؤ ،مثشكي خةصكانثكي مثشكپووچدا
ةفتاري  بةصكوو لة ذ،ئةمةيان نةك هةر فذي بةسةر ئايينةوة نيية. فةقري و هةژارانةوة دةكةن

 هيچ ،خؤي بة دةمدا دةبات و تاوةكوو هةناسةي تثدا مبثنثملي نثچريةكةي شثر . ئاژةصيشةوة بةدوورة
 بةإلم كةمتيار ، و كةي گياين تثدا نةما ئةوجار دةكةونة خواردين،ريةوة نادةنلةو شثرانة دةم لةو نثچ

 ئةمان لةمالوة ،هثشتا نيوةگيان نةبووة ، ئةو بةسةزمانةةي نثچريةكةيان وهةر بة ساغي دةكةونة وثز
ن ث سةددام حوس، دا1970لة پثش دةرچووين بةياننامة مثژووييةكةي ساصي . شندذ و وندذيان كردووة

 كة بؤ گفتوگؤ و دانوستان لةگةص شاندثكي فةرميدا بؤ ، كاتةي كة جثگري سةرؤككؤماري عثراق بوولةو
 لة ژوورثكي ديكة خؤي حةشار ،بةر سةددام هةصنةستث هةر لةبةر ئةوةي كة لةبارزاين  چؤمان هاتبوو،
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ناچار كردبوو كة  ئةوجا ئةم خؤي كردبوو بة ژوورةكةدا و سةددامي ، تاوةكوو سةددام دانيشتبوو،دابوو
. نوثنةرايةيت و سةركردايةيت كردين ميللةت و نةتةوةيةك دةبث ئاوها بكرث. هةستث ئةو لةبةر ئةم

 ، ئةو قاپووت وپاصتاوةي كة لة بةري بارزانيداية،جار لة خوتبةكانيدا وتبوويسةددام زؤريش پثشتر
 بة لةگةص بارزانيدا حوسثن سةددام كة ،رد دادةگةذث دةمةو ئثواران چؤمان سا،ةمالةتةئةوة پاصتاوي ع
 ،بارزاين هةست دةكات كة سةددام سةرمايةيتپثشةوا  ،پياسة دةكةن بةو ناوةدا ،دةم قسةكردنةوة
 : و ذووبةذووي ذادةوةستثت و بة سةددام دةصث،دةكاتسةددامي  خؤي دادةكةنث لةبةري يپاصتاوةكةي بةر

 يةك ، مةال مستةفاي بارزاين!تؤيش وةكوو من عةميليئةوا تؤيش پاصتاوي عةمالةتت لةبةر كرد و ئثستا 
و سةراين يةك لة دواي  ة بؤ بةغدا نةچوو،بة مةبةسيت گفتوگؤ و دانوستان لةگةص مرييدا ،جاريش چيية

 ،بووئةم هةصوثستة نةبةرد و پذ شانازييانة.  كة ئةوان بثنة خزمةيت بارزاين،يةكي عثراقي ناچار دةكرد
لةم ديدةگاوة حةز . هةموو نةتةوةي كوردرزانييان كردة سومبول و پثشذةوي ابپثشةوا مةال مستةفاي 

 كة ذةمز و پيشذةو و سومبويل ذزگاريي ،دةكةم ئةوة بة هثژا كاك مةسعوود بارزاين ذابگةيةمن
ئثمةي كورد دةمث ساإلنة لة كاروان بةجث . ساص و دة ساص نايةتة ئاراوةو بة  بة هةصبژاردن ،نةتةوةيةك

بة پثش . هةر لة سةدةكاين پثشووةوة باوي سومبول و ذةمز و پيشذةوايةيت نةماوةدةمثكة و . ماوين
وةكوو سومبولثكي ئاشتيخوازي  كة چؤن ميسرييةكان سةركردةيةكي نةبةرد و ،چاوي خؤمانةوة بينيمان

وتووترين دةوصةيت ئيسرائيل كة دميوكراتيترين و پثشكة. و كوشتيانئةنوةر الساداتيان داوة بةر گوللة 
سةرؤكي  ، بينيمان كة چؤن ئيسحاق ذابيين، ناوين و هةموو جيهانةحكوومةيت ذؤژهةإليت

پاصةواين شةذةكاين گيانباز و شارؤن گةورةترين . و كوشتيانحكوومةتةكةي خؤيان داوة بةر دةسذثژ 
ةسةر  دةبينني جوولةكةكان ل،و بنياتنةري يةكةمي دةوصةيت ئيسرائيلة، لوبنان و سةحراي سينا

 كةچي بينيمان ،جةنرال ديگؤل چي بؤ فةرةنسا نةكرد.  چؤن سووكايةتيي پث دةكةن،كشانةوة لة غةززة
كة  ،دادةسپثكي نةوةدةكانلة خوتبةكةي . پاداشتيان دايةوةبة سووكايةيت پث كردن چؤن فةرةنسييةكان 

ييت كوردستان ذؤژانة لثي  و ئثستاش سةتةال،مام جةاللدا گةذانةوة بؤ كوردستانهثژا لةگةص بةذثزتان 
 و بة ذاشكاوييةوة دةصثي ،باشترةسةد ساص پةناهةندةيي لة  مردن لة وإلتث خؤتدا :دةفةرموويدةداتةوة 

ي ) 66 (ة السةنگةكةي ساصيوكةچي تاي تةرازو. كوردستانناخاتةوة كة جارثكي دثكة ذژمثي بةغدا پثي 
 لة پاش ئةو هةموو ئةنفال و ، نةوةدةكاندالة سةرةتاي !ئاب هاوتا كردةوة) 31 (مام جةاللت بة

سةددامي ماچ ذوومةيت و مام جةالل چوو بؤ بةغدا و  ،كيمياباران و ويرانكارييةي كة بة سةر كورددا هات
 بة ،لة ستؤكهؤصمي پايتةخيت سويدةوة.  زيارةتتان كرد،كة پاشتر جةنابيشتان بة هةمان شثوة ،كرد

 بة ذجا و ،كاتة لة سووريا بوو كة ئةو ، كاك فةلةكةددين كاكةييم براي هثژا و دثرينگةصتةلةفوون لة
دةيةوث جثي باوكي .  ئةگةر كاك مةسعوود بارزاين،پياوي چاك بن: تكاوة پثم ذاگةياند و پثم وت

 با ، و ببثتة سومبويل ذزگاريي كورد، پثشةوا مةال مستةفاي بارزاين بگرثتةوة،خؤيهةميشة زيندووي 
كاك فةلةك ئةو كاتة ئةندامي مةكتةيب . لة كوردستان دانيشث و نةچث بؤ بةغدا و دان بة خؤيدا بگرث
 بة هيچ جؤرثك ،گةر پرسي پث بكةنةئةوةيان دةزاين كة ئهةضاإلين ديكةي پاريت  ،سياسيي پاريت بوو

ن بانگيا) م س (ينة بؤ كؤبوونةوةكةبؤية  ،نابثدا بارزاني لةگةص چوونة بةغداي هثژا كاك مةسعوودئةو 
 لة فةلةكةددين كاكةييكوردپةروةرثكي هثژاي وةكوو  !يان پث كردبووبؤ چوونةكةش پرس نة  و،كردبوو

خاوةن فاييلي وةكوو بةدرخان حةصقةلةگوث وو بةعسييةكي  ، دةبةني البةالوة دةنثن والتاخي ذؤژنامةي 
مةرجةعييةيت سومبول و ة انةوث ببنبةم شثوة دةتئايا  ،)التاخي (سندي دةكةنة سةرنووسةري ذؤژنامةي

كؤنة  ةكيبةدرخان سندييكة  ، خودي شةرم عارةقة دةكات و شةرم دايدةگرث؟كوردنةتةوةي هةتاهةتايي 
كوردپةروةرثكي هثژا و پثشمةرگةيةكي  و ،بثالتاخي ي ذؤژنامةي  سةرنووسةر،خاوةن فاييلبةعسيي 
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يان ؟ لة بةر دةسيت ئةودا كاتب بث)  حةمة خورشيديفوئاد ( پرؤفيسؤر،وةكوو براي گةورةماندثريين 
 لة ، لة سويددا بةرقةرارتان كرد،لة بري ئةو هةيتوهووتةي كة بة نثوي كؤنگرةي ئافرةتاين كوردئةگةر 

 باشتر برةوي بة ،بكردبايةتةوةي پايتةختدا لة هةولثرو كچان مةلةگايةكتان بؤ ژنان ئةگةر  ،بري ئةوة
 پثويستييةكي زؤري ة ويجاميعيشارثكي بةتيش كة ئيستا هةولثر بةتاي ؟ژناين كورد نةدةدا كثشة و مايف

  سكانيا وئؤتؤمؤبيلي ضاصضؤ ووةكوو بةذثزتانةوة بةالي  مايف ژنان دةبث ،بةو جؤرة خزمةتانة هةية
بؤ كوردستان  ،سويدةوة بة هؤي خاتوو مةهاباد قةرةداغييةوةوإليت لة دةتانةوث   كة،بث وا،ساب

 پثناو  لة،هةصسوكةوتةكاينذةفتار و ةموو كردار و  تا بة كةي پاريت دةبث هنازامن؟ ئيستريادي بكةن
 شاري ةكاين بة درومش، مايف ئافرةيت چةوساوةي كورد!بثدةإل و ذيكالم پذوپاگةندةدا درومشي ئاصووا

لة نثوجةرگةي كوردستان  دةبث ،دابينكردين مايف ئافرةتاين كوردستان ،گةورة و دثي وثران دابني ناكرث
 وةكوو ، سلثماين و هةولثردا شارةكاين كة هثشتا لة فابريقةكاين،و لة نثوان ئةو دةزگا مةدةنييانةي

 گوصخونچة لة ناوةوة ، و سةردةربثنثچةكةرة بكاتلةوثوة   هةر دةبث،كةرةسةيةكي خاو ماونةتةوة
 ،باد قةرةداغييئايا ذاستتر وا نةبوو خاتوو مةها.  نةك لة دةرةوة،گةشة و شكؤفة دةكات و دةپشكوث

سةركردةي و  هثژا ، پثياين بوتباية، لة كوردستان و بؤ سةراين پارتيي بگثذاباية ويئةو كؤنگرة
پثم ناصثن .  مةيكة بة چوارو ئيتر بةسة و سث ژنت ئثستا پثكةوة لة ماصدا ذاگرتووة ،پثشمةرگةي پارتيي

دةتانةوث خاتوو ئايا  ؟ين چي يا،جثگري سةرؤكي حكومةيت كوردستان بؤ كاروباري ژنان لة سويد
 ؟بؤ نثو ئافرةتاين كوردستانلثرةوة تةسدير بكات  ، ذةوشيت بةرزي ئافرةتاين سويد،مةهاباد قةرةداغي

 داييك و باوك ، هةر شةوةي لةگةص پياوثكدا خبةوث،ساص) 18 (هةر كچثك لة سويد كة تةمةين گةيشتة
 و ئةگةر پياوثكي ديكة لةگةص ،ؤ ماصةكةي خؤيهةر پياوثك هاتةوة ب. نابث لة گوص كاصتري پث بصثن
 تةنانةت ، نةك لثدان،خةريكي كاري خؤيان بن) شةرع شةرمي نيية(، ژنةكةيدا و لة ژووري نوستندا

پاريت .  زينداين دةكرثت، لة ساصثكةوة تا سث ساص،ئةگةر ئةو پياوة هةذةشةش لة ژنةكةي خؤي بكات
بة  ، بؤ ئافرةتاين كوردستاين،ة خاتوو مةهاباد قةرةداغي لة سويدةو،چاوةذواين چ مافثكي ئافرةتة

 بؤ ، بةم ذةوشتانةي ئافرةتاين سويد،؟ كام لة لثپرسراواين پاريت! بكاتيئيسترياد و تةسديردياري 
 ئةمةيان ،لة هثژا كاك نثچريضان بارزانيي ناگرم زلة  هةصةمئة من ؟خؤشك و ژن و كچةكانيان قاييل دةبن

 ، ذثكخراوي پاريت لة سويدهةضاإليندةبواية  ،دةصيي ذثكخراوي پاريت لة سويددةگةذثتةوة بؤ گةن
ذثكخراؤثك بةإلم . بة هثژا كاك نثچريضان بارزاين بگةياندباية ،زانياري و هؤشياريي تةواوي لةو بارةوة

ة  لةو،ناوي دةبات) قالةي شةباب (بة كة هثژا كاك حةمة سةعيد حةسةن ،زاتة نوثنةرايةتيي بكاتئةو 
 لة بريةوةريي ذؤژي ،توو خودا شةرم لة گؤذةكةي پثشةوا بارزاين ناتانگرث. زياتري لث دةرناچث

و  ، يةكة پياوي ئةمنة سوورةكةي سلثماين،لةداييكبووين نةبةردثكي وةكوو مةال مستةفاي بارزانيدا
ثمانيي وةكوو ي سل) دور االمن (و بةعسييةكي دانيشتوويموديري شةبايب سلثمانيي ساإلين هةشتاكان 

 ؟ لة ستؤكهؤصم لثپرسراوي ذثكخراوي پاريت بثت و هةر ئةويش وتاري پاريت خبوثنثتةوة،قالةي شةباب
ئثوة يةكسةر و هيچ شاندثك نيية كة نةگاتة هةولثر  ! ذؤژي لةداييكبووين بارزانيدا بريةوةريية ل؟كةي

 ئةو هةموو كؤنة ؟ري نةمران بكةين ئةرث كةي سةردانثكي سةر مةزا:ذووي دةمي لث نةكةن و پثي نةصثن
 ذؤژثك بارزاين ناترسن لةوةئايا  ،ي نةمر دةبةنة سةر گؤذي پريؤزي بارزاني،بةعسي و خاوةن فاييالنة

هةر لة هةولثرةوة تاوةكوو ئثستا  ؟ لثتان نةگةذثت،لثتان ذاپةذثت و تا نةتانكا بة نثو شاري هةولثردا
نةجات حةسةن  ،چةند ذؤژثك بةر لة ئثستا بةإلم ،چ دةكردخةصكانيان بؤ سةر مةزاري بارزاين ذاپث

 بذث عةگاص بةسةر و خةصكانثكي دةستةمؤكراوي ،بؤ يةكةم جاربةوةي  ، نواندثكي نوثيلةمةشدا ئيبداع
 هةمان عةگاص ،عةگاص بةسةرةكان ،ي پثشةوا بارزاينسةر مةزاربردبوو بؤ مةراييكةري لة كةركووكةوة 
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 ، كة لة وتارةكاين پثشوومدا، گردةكةي شثخ حمثدديين كةركووك بوونبةسةري سةر قةبرسانةكةي
 ئةو ،ش ئةوةي ئةم نةجات حةسةنة بكرثتة لثپرسراوي پاريت لة كةركووكپث. باسم لثوة كردبوون

 ثشةوةيلة پكة ئةوان  ،بة مةزةندةي خؤي، ونبوبة پياومةعقوويل نثو پاريت ناسراتييانةي كة ةكةساي
بة دزييةوة تةسجيلثكي بچووكي لة ذؤژثكيان  ،ي كةركووكئةو لثپرسراوثتيية بؤ ن مورةشةحمدائة

 ، و ئةو خاإلنةي ورووژاندبوو كة ئةوان لةگةص پارتيدا،گريفان نابوو و چووبوو ئةواين دوواندبوو
 بؤ هثژا كاك نثچريضان بارزاين لثدةداتةوة و ئةو زاتانة ي پاشان كاسثتةكة،بؤچووين جياوازيان هةية

 ،حةصقة لةگوث نةبثلةنثو پارتيدا گوثذايةص و ئةوةي . ة بةر لثكؤصينةوة و لثپرسينةوةدةخات
 جثي ، لة مةكتةيب سياسيي پارتيدا،ئةوةي خاوةن كةسايةتيي خؤي بث. لثپرسراوثيت پث ناسپثردرث

ارةت  سةب– 1 :با بزانني ئةو خاإلنةي نثوان پاريت و يةكثيت چني كة لةسةري ناكؤكنئةجمار . نابثتةوة
 يةكثيت دةصث كة سةرؤكي هةرمث پثويستة لةاليةن ،بة پؤسيت سةرؤكايةتيي هةرمثي كوردستان

. پاريت دةصث نا پثويستة ذاستةوخؤ لةاليةن هةموو كوردةوة هةصبژثردرث. پةرلةمانةوة هةصبژثردرثت
 ئةگةر ،ي داناكؤكييةك لة نثوان پاريت و يةكثتيدا ذووپاشةذؤژ هةر ة كة ئةگةر ئةوةيئةمةش لةبةر 

 دةسةإليت پثشوويشةرعييةت و هةمان هةر  پاريت ،شي بكثشثتةوةيةكثيت پةرلةمانتةرةكاين خؤي
 -  2. دةنگيان پثي داوةپثشتر  كة خةصكان ،گرثبو شةرعييةت لةو هةصبژاردنةوة وةر ،مبثنثخؤي  جاراين

 واتة ، سةرؤكي هةرمثدا بث دةبث لةژثر دةسةإليت،پاريت دةصث كة ميزانيية و هةموو دارايي كوردستان
 نةك سةرؤكي ،يةكثيت دةصث كة پثويستة لةژثر دةسةإليت پةرلةماندا بث. لةژثر دةسةإليت پارتيدا

 ،لةگةص ئةوةشدا هةر بؤ ئةوةي هةموو ذثگايةك لة يةكثيت ببةستثتةوة ، كة ئةمةيان ذاستترة،هةرمث
برادةراين و لةو كاتةدا دةبث جثگرةكةي لة چونكو ! كة سةرؤكي هةرمث جثگرثكي هةبث،بةوة قاييل نابثت

 بؤ ، پاريت دةيةوث ماوةي سةرؤكايةتيي هةرمث– 3.  بة الي پارتييةوة پةسةند نيية ئةمةش،يةكثيت بث
 كة ئةمةيان ، خايةن بث يةكثيت دةصث دةبث بؤ ماوةيةكي دياريكراو و كةم،ماوةيةكي دوورودرثژ بث

 پاريت دةيةوث – 4. ت دةگرثةديكتاتؤرييديكتاتؤر و بووين  ذثگا لة درووستچونكوو ئةمة ،ذاستترة
 ئةميش كةصةگاييةكي ديكةية كة يةكثيت پثي قاييل نيية و نابث ، بث سنوور بث،دةسةإليت سةرؤكي هةرمث

لة ذوانگةي بريي تةسكي حيزبايةتييةوة  پاريت ،لة ديدةگاي ئةو بؤچوونانةوة. ييل بثاقكوردةكةش پثي 
پاريت هيچ لة ئثستا   چونكوو،بة ئاشكرا دةيةوث كةصةگايانة لثي خبوذثئةوةتا . كاندةذوانثتة مةسةلة

 بؤية هةميشة كؤسپ ،لةگةص يةكثتيدا ذثك بكةوث و ئةو دوو ئيدارةية يةك بگرنةوة ،دا نييةيبةرژةوةندي
چونكوو ئثستا .  كة لة قوتووي هيچ عةتارثكدا نةبث،و تةگةرة و بذوبيانووي ئةوتؤ دةهثننةوة

 دةسةإليت خؤيان  بودجةي ناوچةكاين ژثر،بارزانيي بة ئارةزووي وانثكي خؤياندارودةستةي 
 زايت ئةوةي هةبث و بصث ئةو پارةية موصكي ،نةماوةمةكتةيب سياسييةكةيان پياوثكي تثدا ، دةبةشثننةوة

 خةصكاين ئةو ميللةتة و بةري ذةجني كورد و خوثين شةهيد و ئةنفالكراو و بةري ئازار و مةينةتيي
 بةإلم ،ص و زوإلصتان بث وةكوو شريي بةرداييك حةإل،پثشتر چيتان لث كردوةو  ،كيميابارانكراوانة

يةكثك لة سةتةالييت پاريت لة . ئاشكرا بث لةمةودوا دةبث جثوشوثين ئةو پارانة ديار و
ربارةي دة ئامثديدا خنجيالنةكةيؤچكة جوان و كة لةگةص دانيشتوواين شار ةكانيداچاوپثكةوتن

 ئا ئةم : ويتةوة هاووإلتييةك زؤر بة بةرائةت و ذاشكاويي،خزمةتگوزارييةكان ئةجنامي دابوو
دراوةتة سث قؤنتةراتچيي جياجيا  ، تاوةكوو ئثستا سث جار لةسةر يةك،شؤشتةيةي بةر دوكانةكةي من

كي داوةتةوة و ووةتةوة و سةرلةنوث تثدو هةر يةكةيان هاتووة و كاري ئةوةي پثشووي خؤي هةصوةشان
 لةپثش ، قورعان بة حةقت،سيت كردووةتةوةودروخؤي بة هةمان شثوةي پثشووي هةر جارثكي دثكة 
كاك مةسعوود بارزاين لة چاوپثكةوتنثكي سةتةالييت كوردستاندا ! دا لة ئثستا باشتر بوويدةستثوةردان
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 سةركردةي. رگة دةزامن هةر خؤم بة پثشمة، ئةگةر بشكرمث بة سةرؤكي هةرمثي كوردستان:فةرمووي
 لة خؤتان زياتر كةسي ديكة شك دةبةن بة ؟كام پثشمةرگة پثم ناصثي ، كاك مةسعوود بارزاين،هثژا

 كة ،پثشمةرگة ئةو كاتة قودسييةيت خؤي لة دةس دا ؟ين پاريت و يةكثيت بصثن پثشمةگةچةكدارةكا
 كة ،قودسييةيت خؤي لة دةس داپثشمةرگة ئةو كاتة . لوولةي تفةنگةكةي كردة براي پثشمةرگةي خؤي

 ذوومةيت سةددام حوسثنتان ماچ ، چوون و بة نؤرة لة بةغدا،لةبةر بةرژةوةنديي تةسكي حيزبايةيت
لة سلثماين  ، كة بة وثنةي بةعسييةكاين جاران،پثشمةرگة ئةو كاتة قودسييةيت خؤي لة دةس دا. كرد

 كة ، قودسييةيت خؤي لة دةس دا كاتةئةومةرگة پثش. ن بةسةر خؤپيشاندةرة قوتابييةكاندا كردايدةسذثژ
رلةماين كوردستان بة گوللةتؤپ پةئةوا  ،نةوشثروان ئةمرم پث بكات ئةگةر كاك ،ش وتبوويمام تةذةما

پاريت ئةوةي بة شةذ  ؟كاك مةسعوود كام پثشمةرگةية باسي لثوة دةكةي. داري بةسةر بةردييةوة ناهثصم
و  ئثستا دةيوث بة خشكةيي ،بؤي نةچووة سةر كاين سةددام حوسثنو كوشتار و بة هثنانةوةي دةبابة

 ئةوةندة گثل و نةفام ،تؤ بصثي سةركردايةتيي يةكثيت !بة دةسيت ثنثلةژثر پةردةي دميوكراتييةتدا 
 كة مةوداي بريكردنةوةيان لة چ ،ناسراون كة لة الي هةمووان ،ي بةذثزت ئةو مةكتةيب سياسيية،بن

 بة پثي ئةو ! بنثنمان كإلو لة سةري ئة،ئةوان بتوانن هةر وا بة ئاساين، تيانةدايةئاستثكي تةكنؤقرا
ي ئةم  بارة لة،دنان موفيت و فازص مريانيدا دكتؤر مةمحوود عومسان و عة،لثدوانانةي كة لةگةص بةذثزان

اسييةت  بة ديبلؤم،پارتيدا درؤكردنقامووسي سياسيي ديارة تاوةكوو ئثستا لةناو ،  كرابوونكثشةوة
 جثتان نة لة كةركووك و نة لة ، بري بكاتةوةييةوةپاريت بةم عةقصييةتة پذ گاصتةجاذ. تثگةيشتوون

 خؤتان ، لة پشتةوة بثان هةزار ئةوةندةي ديكة ئةمريكات، چةند ساصثكي ديكة،هةولثريشدا نابثتةوة و
ئثوة ئةمة . وةية كة دتگريثنثپثشينانيش وتوويانة دؤست ئة. لة بةرزاييةكاين دهؤك و زاخؤدا دةبيننةوة

 ،لةگةص كةمة نةتةوة شةريفةكاين نثو كةركووكدا ،كوردي شاري كةركووك بذوا بكةن ئثمةي ،حاصتان بث
  كة ئةگةر، فيدرالييةتثك پثك دثنني، و بة تةنيايةنةوةپثك دثنني و پثكةوة و لة يةك ال هاوپةميانييةك

 . تث بةردةدةين سةگيان ،پاريت و يةكثيت بثن بةو نزيكانةدا
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