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؟؟يي رةخنة لة ريفؤرخموازان بطريدر رةخنة لة ريفؤرخموازان بطريدربؤ دةيببؤ دةيب

 .  
 ية؟ ئةم قؤالنة ضؤن ي حاكمييةت بة نيسبةت كورديكةوة ض دوو قؤيل يةكاينيجياواز

  دووركةوتنةوةيان لة كؤمةلَطا و خموازان
 ي يانةيان لة ساختاريسوسيولوذ و  زانسيتي ناسينيك

  خاليد حمةممةدزادةخاليد حمةممةدزادة ..  .. !!
  

لة  هةلَبذاردن ي بازار كورد بؤ طةرم كردين ريفؤرخموازاينيهاوكات لة طةلَ هةولَ
  ريفؤرخموازاني كاركردهةلَسةنطاندين و خويندنةوة و  رةخنةيالفاو، كوردستان دا

 ي ث دةسيت دا يةكانسايتة ئينتيرنييتو  لة بالوكراوة و و كؤبوونةوةكانلة كؤِر
 ي"عكس العمل"لة هةمان كات دا و  نيطةراينيكردوةو ئةمةش بؤتة هؤ

فؤرخموازانري .  
 ثيش هةموو شتيك ئاماذة بة  ئةم رةخنانةيريفؤرخموازان بؤ بةرثةرضدانةوة

 كةن دةيئةو دةسكةوتانة و اذؤخوازان بن ئ خؤيان لة طةلَ قؤيل يةكاينيزاجياو
 و  ضةمكردان لة ثشتاشحةلة هةمان كات دا بة خؤ و  يان هيناوةيكة وةد

 كة هةتاكوو  دا كردن بةم ضةمكانة لة نووسينةكانيانيياري و  ديموكراسباوةرطةيل
  سواويبة ثشت بةسنت بة كؤمةليك تيئور و كراوننةئيستاش لة ئيران دا نةهادينة 

 نيو دةبةندوطم ئةنديش و ولة زةمان نةذيا و "سنت طرا"رةخنةطران وةك، ناكارامةو 
 راسيت

 ي كوردان لة جياواز بؤ دةيبهةية؟ و ض بةرنامةيةكيان بؤ كوردستان هةبووة و روانيويانةتة كوردستان
 يانة ضن كة ي ئةم جياواز؟وةك يةك دةبيينبؤ  دوو قؤلة كورد ئةم و  نةطةن قؤلةكان يتيةكاين

فؤرخموازان ثييانة بؤ كوردستان ض ي ئةم جياوازي؟ بةرهةمكؤمةلَطا نايان بيين و  لة سةر دادةطرنيري 
لة  و  سادةي دةيان ثرسيارو يانة بينيوة؟ ئةمانةي لةم جياوازي؟ كورد ض سووديكة هةبوويدةسكةوتيك

 و  ريفؤرخموازانية بؤ تيطةيشنت لة كاركرد ديالؤطيك بكةنةوي سةرةتان دةتوانيددهةمان كات دا جي
  .  ئةوان لة كوردستان دايلؤر و ثيطة

) 1 (  
ريفؤر
 كورد ئةوةية كة ريفؤرخموازايني طةورةيكيشة

خؤ  ي لة هةولَيئةوةندةئةوان .  كوردستان دا نية ئامادة لةباوةرطةيلي و يسياسي و يميذوو، يكةلتوور
 يةندةش نةطةراونةتةوة بؤ بريو راويةك ئة،  حكومةتنينزااريفؤرخمو كردنةوةو توانةوة لةك يزين

  يةكاينكوومةيتحقمة تا و  لة ريفؤرخموازاني سةملينن كة خةلَكيهةموو ئاماذةكان دة.  خةلَكطشيت
دواتر ديمةوة  ("ي ئيحساستوندرةواين"ي ية بةربالوة بة دةنطبةآلم ئةوان ئةم نارةزايةيت، ديكة بيزاربوون

 بنب بة و  خةلَك بن طشيتي بريوراين نوينةراي ئةوةئةوان لة بايت. دةشوينن) ئةم ناولينانةسةر
بؤ مةشرووعييةت  و  ئةم شةثؤلةيبة ثيضةوانة، ية ي ئةم بايكوتة سةرانسةريثرديك بؤ طواستنةوة

  طرنطة بؤ ئةوان سةرخستينيئةوة.  ناوةند هةنطاو دةهاون ريفؤرخموازاينبؤ دووبارة يوةرطرتنةوة
 كورد يخةلك. ية كؤمةلَطا ئازارو ويستةكاين دانةي طو بة يبنزا ريفؤرخموا كراوةكايني ديارؤرةاتدكاندي

 كورد بؤ يدةنط. ط كؤكةرةوةية كة ئةوان هةر ضةند ساليك ثيويستيان ثييةيت دةنمةكينةبؤ ئةوان ئةو 
  ئةوانيئةم دةنطانة ال.  ناوةندينزا ريفؤرخموابووين ي رةواييكة بؤ" كلبي" لة باشترين حالةت دائةوان

ييدة لة سةر  تةئييكك ئةوان مؤريبةلَكوو ال،  كورد داخوازةكاينثيشان داين و دةنطيك نني بؤ سةرخسنت
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 و َك وةرطرتن لة توانا مايل

   يانيتيئؤري و فيكر ثاشكؤيةيت و خموازان
  يب بة يةوة حكوومةيتت ريفؤرخموازاين بة نيسبة

  .  بكةني تةواودةيب"  ثيشرةوريفؤرخموازاين"لةو باوةردان كة  و و دةزانن ناتةوايريفؤرم بة ثرؤذةيةكو 

 نيوةراست هاوئاهةنط ي سةدة لة طةلَ ياساكايني كورديش ثيش ئةوةداواكاين.  ريفؤرخموازانيكارنامة
  طشيتي ياسادةيب،  بؤ دةدةني نية كة ريفؤرخموازان هةولَ ئةوتؤ بووينبكرين كة لة هيض وآلتيك شيت

ياساش شتيك نية جطة لة . ي خةلَكةكاين لة طةلَ ويست نةيب كة دذايةيتيوالت بة شيوةيةك دابريذر
  . ثرسيار يب و  طؤماني جيطايكة هةركات دةكر، ي خةلَكيثةسندكراوةيةك

مةحالة بتوانن بة كةل،  كؤمةلَطاي طةرانةوة بؤ هةناو يبريفؤرخموازان 
 خؤيان ي لة دةوريخةلَك، ييةت حاكم قؤلةكاينيالَثبة خؤ هاويشتنة  و  حكوومةت يةكاينيتةبليغ

 كوردستان هةتاكوو ي سياسديارة طؤرةثاين.  كوردستان مبيننةوةي سياسلة طؤرةثاين و كؤبكةنةوة
هةم  و  ثاشايةيتي حاكمييةت هةم لة ريذمي نوينةراينئيستاش طؤرةثانيك نةبووة بؤ وةرطرتين

 ية كة دةيان سالة ي سياس ضةندين حيزيبيهةلَطر،  كوردستاني سياسطؤرةثاين.  داي ئيسالميلةكؤمار
 يب ي بةستنةوةيهةر ضةند ئةمة بة مانا.  خةلَكيشيان هةيةمةشرووعييةيت و لة خةبات دان بؤ كوردان

هةر لة  و بؤخؤشيان قةد ئةو ئيدديعايانةيان نةكردوة و  كورد بةم هيزانةوة نيةيكيشة يئةمالو ئةوال
 ي كؤماربووين بة سةربةخؤ بوونيان هةية كةي و  سياسيةيتنيو كوردستانيش دا بة دةيان كةسا

 لة بةشداربوون يا نةبوونيان لة  رةخنة يبيليرةدا ثيش ئةوة.  خؤ منايش كردنيان نيةي تواناييئيسالم
 طوجناندين  بةزؤرطرووثيكة ـــ رةخنةية لة و  هةر كةسي ئةمالو ئةوال يبهةلَبذاردن ــ كة مايف

بة هيض  و  بيزراوة لة كوردستان داي كة ساختاريك داية لة طةلَ ساختاريك كوردستانمافةكاين
 ييذةوندةر بيتا سةر ئيسقان دذ و  نية خؤمنايش كردينشيوةيةكيش كورد لةم ياسايةدا مةجايل

 ي كوردة لة كؤمةليك داخواز داواكاينيكورت كردنةوة و تنرلة ثالَ ئةوش دا بة هيند نةط.  كوردةيةكاين
ي  ئةساس قانووين خراوةكايني ماددة ثشت طو كرديني بة جي كة تةنانةت بة جيجةناح و كاريطةر يب

  .  يان بطةن ترين داواكاينيمةحالة كوردان بةسةرةتاي)  خؤيانيبة وتة(
) 2 (  

ريفؤر
 يانةثاشكؤيةيت،  ريفؤرخموازانيديكة يكيشةيةك
واتة ئةمان لة باشترين . ردبوونيان بكاكو و  سةربةخؤ كة تةعبري لة ديموكرات بوونينةيةكنا ناسبووين

ئةمةش لة ثالَ ، ي بن كة لة ناوةندةوة ثييان ديكتة دةكري ئةو بةرنامانةي كةري بة جي جحالةت دا دةيب
 حاكمييةتةوة نيشان ي ساختاربوونيان بةاورد طري،  يان ثيشان دةدايكريفيي و ر تيئؤيئةوةدا كة بؤشاي

. دةستةبةر كردووة لة كوردستان ي بؤ خؤي بيزراويدةدا كة حاكمييةت بة هةموو قؤلةكانيةوة سيمايةك
هةروةك ضؤن بةشي لة .  موحافيزةكاراني ديكةي كردوة كة زؤرجار دةبن بة ديويكي ية وائةم ثاشكؤيةيت

ستافؤرخموازاينرينموحافيزةكاراين،  ئينيي و  بةرنامةي يبيئةم سةنطةر طواستنةوةش بةرهةم.  دوي
 ئؤثؤرتؤنيست بوون ي كة لة سةر بناغةةداهاتوو بينينيكي و  بوونيان لة هةر ضةشنة تيئؤرخايل

ي و  دةنط دان بة خاتةميئةوة ثيش،  لة كوردستاني دةنط دان بة خاتةميلة بريمان نةض. دامةزراوة
 ي سال بوو تييافةزايةك بوو كة كوردستان ساهلي و  ئيسالمي لة طةل كؤماردذايةيت،  يببةرنامةكاين

 ئةواين و  سةرسام كرد لة كوردستان داي خاتةمي شوين كةوتووكة ئةمةش ريفؤرخموازاين. كةوتبوو
لة . ستاش نةيانتوانيوة خؤ دةرباز بكةن كة هةتاكوو ئي بردتيطةيشنتي و  فيكري هةلَةيبةرةو روو

هةر ،  ئةو فةزاية بوونبن لة دةركةوتةكاين76  جؤزةردايني2 يخؤلَقينةر ي دا ئةوان ثيش ئةوةراسيت
  لة كوردستان دا بكةن سال8َ ثاش  ريفؤرخمواني ريفؤرم ئةوان ئيستاش ناتوانن ئيعتراف بة شكسيتبؤية
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  ناريفؤرخمواز و  ريفؤرخموازوين
لة هةمان كات دا  و  جياواز كوردانة بة سةر دوو رةويت ئةم بةريزانة دابةش كردين
 و  شةرئاشؤكورداين" و".. .  وشارستاينو  سةرةخؤيفؤرم

واتة  ("ي ئيحساسيتوندرةو"و)  موحافيزةكارواتة قؤيل (

 مان كات دا بؤ نيشان داين

 ئةم بةالم بؤ سةملاندين، كورد زؤر هةولَ دةدةن بيسةملينن كة جياوازن لةموحافيزةكاران
بؤ  و  منيبة بِروا.  هةر دوو قؤل لة كوردستان داي بطةرينةوة بؤ كاركردة دةيب

) 3 (  
   تازةيداهينانيك

كوردا
ي ديكةيكيشةيةك
ي ري اليةنطركورداين:" وةكيليكضوو
 حاكمييةت بة نيسبةت كوردانةوةية واتة ي هةمان ديديكة دووثاتكردنةوة. ية"ي ئيحساسيتوندرةو

ئةم ديدة . " ناموسلَمانيثيشمةرطة" و " موسلمانيثيشمةرطة"يا ، "غةيرة موسلمان"و" موسلمانكورداين"
 و  ناتيطةيشنتيبةرهةم،  دةبةنيبة كار و  دةدةني ثي لة نووسينةكانيان دا ثةرة كوردكة ريفؤرخموازاين

 دابةش كردين و  يةكاني هةموو جياوازيكة لة سةر سِرينةوة ساختاريكة يخؤ هاويشتنة نيو بازنة
  . كار دةكا" يغرية خود" و "يخود"كؤمةلَطا بة 

ئةوان .  نيةي كة لة كوردستان دا كِريار دةكةنشيوة ئاخاوتنة كارئةو  و ئةمان بة هةمان ئةدةبيات
"ثاواخنواز"  خؤيان لة دوو رةويترةخنةطراين

 يالت بة توند دةسةينيان لة ناوةندشريين كرد  خؤيبؤ هةرض و دابةش دةكةن)  والت ثاريزكورداين
  يايني سياسي ناجيطريي كة ئةمةش ثيطةي كورديووتنةوة بزهيرش دةكةنة سةر ريبةرايةيت

  .  يةكانياني خستوتة سةر ضاالكطؤماين و  ثرسيار كردؤتةوةيورةررووب
 بة دةيب، لة سةرةخؤ يب و  ضاالكي ريفؤرخموازيكي ريفؤرخموازان ئةمةية كة بؤ ئةوةي ديكةيتاكتيكيك
لة هةي و ن بطرانة رةخنة لة موحافيزةكارا طةرايطشيت و ثاريز

كة بةم كارةش هةم ،  سرينةوةي كوردستان بدريتة بةر شاالوي سياسي بزووتنةوةريفؤرخموازبوون دةيب
 خؤت بة يهةم ثايبةند و "جياخيوازان "ناكةويتة ليسيت و  موحافيزةكاران لة خؤت نارةجنيينيدلَ

 خؤمنايش موديرن و  ياساثاريزيوةك كورديك و ةكةيتةوة دا دووثات دي خؤحاكمييةت لة تةواوةيت
  ريفؤرخموازاينئةوان هةمان رةخنةكاين، ديارة بة نيسبةت رةخنةطرتن لة موحافيزةكارانةوة. يدةكة

 يسياس يبةالم رخنةطرتن لة بزووتنةوة،  نزم تريبة ئاهةنطيكبةالم  دووثات دةكةنةوة حكوومةيت
 موحافيزةكاران بة نيسبةت  ليدوانةكايني شيوازي يةكي نية ــ كؤثي باجكوردستان ــ كة بؤيان

 كوردة كة لة باشترين  ريفؤرخموازاينيئةم تاكتيكة ترسناكترين تاكتيك، ية كوردستانةوةيبزووتنةوة
 يبازنة و ة لة كوردستان ياني سياسي ثيطةناجيطريبوويني و  فيكري سةرليشيواويحالَةت دا بةرهةم

  .  داحاكمييةت
   يا ويكضوون؟يجياواز

 ريفؤرخموازاين
 ية يا ويكضوونيجياواز

:  يةكان تةنيا لةيةك خال دايةي دةتوامن بلَيم جياواز بابةتةكةيخؤثاراسنت لة دريذبوونةوة
و ،  كردنيان بة ضةمكةكان كرديباز و  راطةياندنيزؤرترين مانؤر و ريفؤرخموازان زؤرترين قسةيان كرد
 و  كردييان دةست ثزيندان درووست كردني و  نيزاميزؤرترين كار و موحافيزةكاران كةمترين قسةيان كرد

 ي كورد ئةوثةركة لةم راستايةش دا ريفؤرخموازاين،  كوردستانيان بة هيز كرديندركة ميليتاريزيثرؤسة
  .  كورد كرد دةنطدةراينيزؤرترين طالتةيان بة دةنط و  كرد يان يلي دةنطيب

  بةآلم بؤ رةخنة لة ريفؤرخموازان
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 يت دةولةختارطةيل ساودا زؤرترين هةولَيان داوة بؤ نةهادينة كردين

ئةو بةرنامة ناكارامانةية كة وةعدةيان  و رد تةنيا رةخنة نية لة رابردوويان

 رابردوي سال8َريفؤرخموازان لة 
ئةوان زؤرترين ،  حاكمييةت لة كوردستان دا يةكايني لة مؤلَطة نيزام نيزيك بوونةوةيان بة يبيخاتةم

 لة هةمان كات دا لة شووراكاين و  حاكمييةتيان لة كوردستان دا بة دةستةوة بووةتريبوونةكاين
 ي شةشةمي مةجلسنوينةراين كة يئةمة جطة لةوة، شاروديش توانيان سةركةوتن بة دةست بينن

.  هاتة سةركار بة كؤمةليك وادةو بةلييني خاتةمدةولةيت. حاكمييةت لة كوردستان سةربةو قؤلَة بوون
" ؟كوا" مني موخاليفيبذ" كردينة رادةربرين؟ كوا بةرجةستيكوا ئازاد.  ئةم وادانة ض بووندةرةجنامةكاين

 ئيستاش لة كوردستان دا دةيان  ديكة؟ي ئاكام يبيرومشدةيان د و ؟" يةكانئيران بؤ هةموو ئيراين
  ئيراينيبة هةزاران كورد،  كوردستان تيكؤشانيان قةدةغةيةي سياسئةحزايب،  هةيةي سياسزينداين
 كورد هاوكات لة طةلَ ئةوة لة حاليك داية كة ريفؤرخموازاين،  دةرةوة بوون والتاينيئاوارة

 و سةعيد حيجارياني و  بوون بؤ ئةكبةر طةجن دا لة فرميسك رذاندن رؤذانةي حكوومريفؤرخموازاين
  .  ديكةيدةيان كؤنة ثاسدار

 كورةخنة لة ريفؤرحموازاين
 و اريو لة كار كةوتوويانة ئةو سنيدووثات كردنةوة و  ئالَؤزيانيبةلَكوو رةخنةش لة ئيستايةك، دابوو
 ي يانة لة ناوةند ئةم راسيتيلنطاوقووضكردنةوةي و  كوردي يةكانيان كؤمةلَطا نةدانيانة بة راسيتيطو

 موحافيزةكاران نية يتةئييد،  ريفؤرخموازان بةرنامةكاينهةلَسةنطاندين و رةخنة طرتن. دةسةالت داية
 ي ئةم ديرانة ثيي واية كارنامةي نووسةربة ثيضةوانة، ي دةضي ريفؤرخمواز بؤي سادة ئةنديشيكة هيند

 بؤ مةشرووعييةت ي كة هةولَ بدر دا زؤر لةوة روون ترة لة كوردستانيم ئيسالي كؤمار ئينساينيدذ
باش ،  كورد ياريدةدةر يب ريفؤرخموازايني ميذوويئةطةر زاكرية،  حاكمييةتوةرطرتنةوة بؤ قؤلة كاين

 .  ئةم سيستةمةيان داوةتةوةي رةدييةك وةالم"نا" سالَ لةمةوثيش بة 25ردستان  كوي خةلَكدةزانن كة
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