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                هؤلندا/ مةمحوود حمةمةد ئومسان 

باسكردن يان شيكردنةوةي هةر اليةنصكي شوصين ذنان لةكؤمةلطادا  هةولدانة بؤ دؤزينةوةي هؤي ضةوساندنةوةي ذنان 
                                                                  .لة ثصناوي ئازادي ذناندا هيوادارم  ئةم نوسينة خزمةتصك بصت . لة مصذوودا 

ياسايي و بري و ضي وةك خيتابايت فيكري و ,   ثص كراوةئةوندة ئةم ئينسانة سوكايةيت, ئةوندة ئافرةت ضةوساوةتةوة 
يان ,  رف وبريي دواكةوتوو رزيوي كؤمةلية كؤمةاليتييةكاين عو وةك ثةيوةنديوةضي.باوةري دوور لة زانست 

الي خودي دا طا واي يل هاتووة هةندص اليةين ستةم و داناين ئافرةت بة ثلة دوو لة كؤمةل .بةرذةوةندي ضيين دةسةالتدار
ئةطةر ئاستصكي ,  وهيج بةرةنطارييةك الي دروست نةبووبصت ئافرةت رةوابصت وةضووبصتة خانةي سونةيت باو

ة ثياو ؤر كراوة كل ئةمانةدا دونياية تاوان وقسةي جؤراوجلةثا, زانص ة ضيناييت نينامةس و ونارؤشنبريي نةبصت
طواية لة ئةزةلةوة ئةم تصروارينة , هيض كات ناطاتة ثياو لة هؤش و دةسةالتدا   ية وذنخاوةن قسةي سةرةتاو كؤتايي

 مص ية و نةبووتة هؤي ئةوةي كة بريي ثصاو لة ذن ياوازيية تةا تايبةندمةندي نصر وبص ئاطان لةوةي ئةو ج, هةبووة 
كة ئةركي ناساندين . ئةوة دابةشكردين كارة لةنصوان  ثصاو وذندا و لة نصوان خصزاندا بة درصذاي مصذوو . فراوانتر بصت 

ةيت لة ذين بة ثلة دوو لة كؤمةلدا ثصسثصنرا و ناكؤكي توند و تيذي ضيانايةيت لةطةل خؤيدا خولقاندووة و لصثرسراو
لةو    .ئيتر ئافرةت بةر ئةو الفاوة بص بةرابةريية كةوت . نصوان ثصاو وذنداجياكردةوة و ئةو بوو بة ئاغاو ئةم بة كؤيلة 

 سةرةتاي دةستثصكردين ضةوساندنةوةي ئافرةت و سةرةتاي دةستثصكردين ضةوساندنةوةي  كاتةوة كة كار دابةشكرا
ي ئافرةتيش تواناي نةما كةرةسة, ين لة ئينسانة بةمشةينةتةكان قةدةغةكرا بةلص لةو روذةوة كة طؤرا. ضينايةتيشة 

                                                                                                                               .  طؤرانيةكانيان بؤ ئامادة بكات 
 بكات لة كايت ئابلوقة و  ذنان خبنكصن بؤ ئةوةي خؤراك بةمشان-1دصرة بدةين   ئةطةر نةختصك سةرجني ئةم ضةند 

 ئةو شتانة -3.  ذنان زيندة بةضال بكرصن بؤخزمةتكردين مصردةكانيان لةو دونيا -2)  بابلي يةكان ( جةنطدا  
طةورةترين يةكةم تاوان و _4 ,  ناضارين لةثةرؤ وشيت تر ئافرةت دروست بكةين  ,كة ثصاومان لصدرووست كرد تةواوبوو

 ثصاوان كارساز و -6.  ضونكة ثصاو سةري ذنة ! ئةي ذنةكان مل كةضي ثصاوةكانتان بن -5.  تاوان هةر ذن بوو
ةنكترين  جوانترين ئافرةت بة ت-7 لةبةر ئةوةي خوا هةندص لةواين بةسةر هةندصكا فةزيلةت داوة. يت ذنانن سةرثةرس

ئةمة بةشصكة لةو تابلؤيةي كة دةسةالت شوصن وثلةي ئافرةت .  بؤ ثروباطندة ةكاجل وبةرطةوة لةبةردةم فرؤشطاي
                                                                                                                     .دةستنيشان ئةكات بةدرصذايي مصذوو 

ئةو هةموو كؤت وزجنري و . يةكاندا ةموو ثةيوةنديية كؤمةاليتيةنطي داوةتةوة لةهية كة دانراوة بؤ ذن رئةم بص ئةرزشي
  اليةيت و فةرهةنطي بةخؤرايي نةهاتووة و بةبص بةرذةوةندي ضيين ةضةوساندنةوة بص شةرمانة ضي ئابووري و ضي كؤم

      يان لة. خبرصتة طر ) سةردةم بةطوصرةي (  ئيمكاين ين ية ئةو هةموو ياساو دةستوور و دةزطاكاين دةسةالت .دةسةالت
ئةمانة رةنطدانةوةي ئةو سيستمة ئابووري و كؤمةاليتيانةية كة مل كةض . ئةجنامي بري و ئارةزووي كةسصك هاتبص 
                                                                                                         .     ة كردين ئنسان هصلي ثاين بري و بؤضوونيان

بةردةوام بووين ياسا رزيوو هةرجارةيبيانوويةك و وةسائيلي جؤراو جؤر ئةهصننةوة بؤ ئةوةي زةمينة خؤش بكةن بؤ 
كؤ ئةبنةوة و مةتةيل ضون سوكايةيت كردن بة ئافرةت درصذة . ر ئافرةتدا ةةرستةكانيان و توند كردين ستةم بةسكؤنة ث

                                                                                                         .صك ئةبووة دةمةتةقصيان ثص بدةن وة بةضي جؤر
ةلكصشان و خؤبةخت كردن سةري هةل ئةدا و هاوار دذي فةرعؤن  خؤ ه. بةرامبةر ئةمانة خؤ ئاوةكة مةيي نةبوو 

  بةخشيبوو بة ثاشاو دذ بة ياساي نصر بة سةر مصدا زالة و يوةي كة دةسةاليت رةهايوهةولدان بؤ وشككردين ئةو سةرضا



بةبيانوويةكي , بةالم بة برطصكي ترةوة , نطاوصك ئةضووة ثصشةوة يان نةء ة ه.ثصاووذن تةرازوويان لةنطة درصذةي ئةبوو 
  يان نةداوة كة بري كي درصذذنان ثشوويةهةلبةتة لةكوردستاندا هيض كات , ترةوة ضةوساندنةوةكة دووبارة ئة بووةوة 

لةاليةك  طريؤدةي .  لةطةل ذناين دونيادا وة خايل هاوبةشي بص مافيان هةية. لة ئارةزوو و خواسيت خؤيان بكةنةوة 
 لة سوكايةيت كردين ذنان و كوشنت و لةناوبردين خةلكي كة نةك دةسيت هةل نةئةطرد , ون  بورجوازي بةعس بورذصمي

 وةلة اليةكي ترةوة ذنان نان بطرص لةحزةيةك طوص لة داوةكارييةكاين ذبطرة ئامادة نةبوو كة بو . ز ئازادي خوا
 بةهاتين ..طريؤدةي بري و باوةري كؤن و دارزيو وزال بووين بري و بؤضووين دواكةوتووانة و باوك ساالري بوون 

و دةربةدةري و ضاوةرواين مةرطي هاوسةر و برا دةسةاليت كورديش ئةوةندةي تر بارةكةي قورستر كردةوة لة نةبووين 
 راستةوخؤ يان ناراستةوخؤ لة يةكيةصو سوكايةيت كردن بةئافرةت بةش وة.وك لة ئةجنامي شةري دةسةالتدا او ب

بةلص . كةنالةكاين راطةياندنةوة كة هةر كات دذايةيت كةسصك بكةن  ناضارن ثةنا ببنة بةر باسكردين رابردوي عاتفي 
ضريؤك و شيعر و لصكؤلينةوة لةسةر ,,  لةكوردستاندا سةدان هؤي ضةوساندنةوةي ئافرةت دةستنيشان بكرصت ئةتوانرص

هةتا . بص مايف ذنان درصذةي هةية و بةم زووانةش ئومصدي طؤريين ناكرص بؤ باسكردين اليةين تري ذياين ئافرةت
لطا دواكةوتوو ةضونكة كة كؤم. ص ةمةزر داناينو كؤمةلطايةكي شارستاين و عيلمكوردستان لة ئؤردوطايي دةرنةضصت 

بوو ورصذةي نةخوصندةواري بةرزبصت و ضةندين شصوةي سوكايةيت بةئينسان تصدابصت و خاوةن بريارصكي شؤرشطصرانةي 
 ئةو نةخؤشيانة ئةبن  ورؤذ حةمتةن ذنان طريؤدةي دةسيت,  ثصشكةوتن خواز نةبصت بؤ سةرجةم مةسائيلةكاين ذيان 

                 ,طرصتةوة ةم و رةشبينني و دةردة دةرووين يةكان شوصين ئاسؤيةكي روون و خةونةكان وبروا بةخؤ ئبةرؤذ ستة
 ثةيوةستة بةوةي تا ضي رادةيةك خودي ئافرةت بةشدار ئةبصت لة  . كؤمةلطاوةزادي ئافرةتيش ثةيوةستة بة ئازاديئا

نةوةي جؤرةكاين ضةوساندنةوة و لة بونيات ناين بةرةوثصشضووين كؤمةلطا و رؤيل بةرضاوي ئةبصت لةسري
                                                                                                           ,كؤمةلطايةكي دروست شايةستةي ئينسان بصت 

بؤية داناين هةر ثرؤسةيةك بؤ كؤمةلطايةكي نوص كة خوازاري  لة كوردستان بصتة دي بةبص يةكساين ذن و ثصاو و بةبص 
وةهيج رصطايةكي دروست و زانستيانة بؤ . ئةوةي كة رزطارمان بصت لةهةر جؤرة ضةوسانةوةيةك ناتةواو ئةبصت 

          .ي بةبص لصكؤلينةوةي مصذوويي و ضينايةيت و بابتيانة  وةك مرؤظ لةكؤمةلطا نايةتة دتصطةيشنت لةبارةي ذنانةوة
  

                      كصشةي ئافرةت بةدةر نيية لة كصشةكاين ناو كؤمةلطا
  

ئةطةر ثصناسةي ئافرةت بطةرصنينةوة بؤ تاك وة هةرضي طريوطرفت و دةردةكاين ئافرةت وةضةوساندنةوةي وةك تاك 
  شةكاينصئةطةينة ئةو ئةجنامةي كة هةويل ضارةسةري ك.  ةرصنينةوة بؤ خودي ئافرةت  سةير بكةين بةماناي ئةوة بيط

  
شكردنة بؤ دوور خستنةوةي ئافرةت لة كصشةكاين كؤمةلطاو مؤري تةوة وة رصطة خؤ ئافرةت لة ضوار ضصوةي تاك ئةمصنص

 نةي دةربارة ئافرةت ئةنووسرصنو باساتةنانةت ئة   .ضينايةيت لص وةدربصنن وةك هةموو اليةنةكاين تري كؤمةلطا 
 طرصنةداين كصشةي ئافرةت وةك   كةسصكي كؤمةلطا وة بؤ  بؤ دوور خستنةوةي ئافرةت يةئةوة هةدفمةندانة. وةك تاك 

                                                                                                                                 رجةم كصشةكاين كؤمةلطا ةبة س
 تايبةند مةندي مصصنة ص ثصش ئةوةي دايك وهاوسةر و خوشك بصت ثصش ئةوةي فرةت ثصش ئةوةي تاك ببةالم ئا 

وة ناكرص  رصطا  وةرطرص ئافرةت بوونصكي كؤمةاليةيت  وة هةمووكصشةكاين بةدةر نيية لة ثةيوةندييةكاين بةرهةم هينان
                                                                                                              .ة كصشةكاين كؤمةلطا ضارة دابنصرص بةجيا ل

ناكرصت  . كصشةكاين ئافرةت  مةرجة بزانني ضي سيستمصكي ئابووري كؤمةاليةيت بةرصوة ئةضص  بؤ دةستنيشان كردينوة
بة بص طؤريين ئةو ياسايانة كة لة توصانة بؤين دواكةوتن و توند كردين كؤت بؤ ئافرةتان باس لةئازادي ذنان بكرص 

 ئافرةت وةك ثصوست  بةالم لة سيستمي ثةروةردة وفصركردن شوصن وثلةيناكرص باس لة ئازادي ذنان بكرص  . ئةكةي



رين بؤ هةموو ئةندامةكاين كؤمةل ضؤن ئافرةت ئازاد ئةبص بةبص ئةوةي مايف ئازادي بري ورا و ئازادي دةرب . نةبص
ضؤن ئافرةت ئازاد ئةبص بةالم هصشتا ئاين لة .  ضصطةيةكي شارستاين نةبصت وة ثشتطريي نةكرصت لة اليةن ياساوة 

 هةموو ئةمانة كارصكي .افرةت ئلس وكةويت ة هانة ئاين ضوارضصوةيةكي  داناوة بؤدةولةت جيا نةبووتةوة و بطرة رؤذ
روةها بيمةي يصكاري بيمة كؤمةاليةتيةكان وة ئةطةر ثصويستيية كاين ئينسان ةةر ئازادي ذنان هبةهصزيان هةية لةس

هةر كات كؤمةلطا   .وة خويشي بةشدارة لة بةدةست هيناين ئةو ثصويستييانةدابني كرابصت ئافرةتيش سوودي لص ئةبينص 
          وا  ئافرةت بص بةش نةبووة لةو دةستكةوتة  ئينسان ئة رويشتبصتة ثصشةوة بؤ رصز طردن لةلةهةربوارصكا هةنطاوصك

  

                                                                           كورتةيةك دةربارةي ئافرةت لة ئؤروثا
    

ين ثا ئةكرص لةطةل ذنا ئورو  وةزعي ذنايني يةكسةر بةراورد. ئافرةتاين ئوروثا ئةكرص قسة لةسةركةزؤر جار 
هةموو لة ئؤروثا كةوا ئافرةتان دروست بووة الي كؤمةلصك خؤش باوةريةك .   بةتايبةيت لة كوردستان رؤذهةالت و

دةن كة ئةم سيستمة ئةبص جصطةي متمانةي هةموو وة هاين هةرجص ئافرةتاين دونبا ئة .ناوة مافةكانيان بةدةست هص
 وة ةوةي هةرضي دةسكةويت ذنان هةية لة ئؤروثارينلصكي تر سلة الي كؤمة  .وة هيج ضةوسانةوةيك نيية. ذنان بصت  

ذنان لة ئوروثا خةبايت زؤريان كرد لة هة موو   . ذنانز و رةوشت وةك ضةكصك دذ بةخةبايت ثريؤرةمزو بةكار هصناين 
 ت هصناين  بةدةسلة.  نطاوص جبنة ثصشةوةةوةهيج كات بةئاساين نةيانتووانيوة ه.بوارةكاين ذياندا بؤ مافةكانيان 

 نةماين سستمي  ئةم قوربانيةش بةردةوام ئةبص هةتاةو. مافة سةرةتايةكانةوة قوربانيان داوة هةتا ئيستا 
بةهصز ئافرةتان  وة هةركاتص .ضةوةساندنةوةي مرؤظ لة اليةن مرؤظةوة كة يةكصكة لة بنةماكاين سستمي سةرمايةداري 

 نخةباتيا. ةوتيان ئةبوو وصراي توند و تيذي لةاليةن دةسةالتةوة دةست ك.بووناية وة بةردةوام بووناية لة خةبات 
وة بوو كة مايف هةلبذاردنيان هةبص ةداوةكاريان ئ . تري كارو شوصنةكاين   كارطة لة.كرد لة شوصين كار وذيانيان ئة

يان بةرةمسي ناسان  اننؤذي جيهاين ذتا ر.  مافةيان بةدةست هصنا ةوقورباين زؤريان دا تا ئ. هةتا هةموو مافةكاين تر 
     : م  بةرؤشين بلصةنةوة بة دةست هصنااليئازاديان لة زؤر تا . يةكانيان بة دةست هصنا ةتيتا بيمة كؤمةالي

       هةرضةندة ئةمان رؤيل بةرضاو ئةبينن . ية لة ئوروثا ي دةستكةوتةكاين ذنان تةا بةرهةمي خةبايت خودي ذنان ن_1 
                                                                .  لةو خةباتةدا 

 بؤ مافةكاين وة هيض كات ئامادة نة بوونة  بؤ داناين ياسايةك. ئةم مافانة دياري دةسالتداراين سةرمايةداري نية _ 2
  .يين كرصكار ذنان بة بص خةبايت ض

ايي  بةدرصذ خةلكي ئازادي خواز و كؤمةنيستةكانةجنامي خةبايت نة ثساوي ضيين كرصكار وةئةم دةستكةوتانة ئ_ 3
ان بةدي ئةوا ئازادي ذن. ةي ضيين كرصكار و ئازادي خوازان بةهصزبن لةهةرشوصنصك وة هةر كاتص بزووتنةو. مصذوو 
ثةيوةستة بة  بةهصزي و الوازي ضيين كرصكار وة تا ضي رادةيةك توانوويانة  نان لة ئؤروثاي ذةك وةزعبةماناي. ئةكرص 

 كة لة ز دةسكةوتةكان بثارصزن وة بةرو وةدةستهصناين ئازادي تةواو لةطةل خةلكي ئازادي خواز و يةكساين خوا
                                                                                                                           .كؤمةلطايةكي بص ضني بةدي ئةكرص 

بص لةم ئاستةيش است و ضةثي بة سةر دا بصنني وة ناشة نابص هةموو ئةو دةستكةوتانةي ذنان لة ئؤروثا خةيت ربؤي
                         . ئيتر ئةوةي ئافرةت ئةيةوص هاتة دي و خةبات ثصوصست ناكات بووةستني وة وا بانطةوازي بؤ بكةين كة

  
.............................................................................................. 
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