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  خۆی آوردستان ربه تی سه وه و ده پارتی

     عریوان وریا قانی مه
  م شی دووه به
 
کتی هیچ   یه و نه پارتی  سای رابردوودا نه پازده  له کرد که وه ی رابردوودا باسم له فته  ستوونی هه له

تکی کوردی  وه زراندنی ده دامه و ئابووریی تی یه و کۆمه ی سیاسی قینه کی راسته یه بناغه
کی قابیلی  ندییه یوه  هیچ په مه ڕای ئه ره سه.  کردوه نه ر یسه آوردستانی عراقدا مه خۆیان له ربه سه

 ڵ گه و له کان  عراقییه ڵ هزه گه و له کان  ئیقلیمییه وته کک له یه ڵ هیچ گه یان له متمانه
گای   کۆمه کوردی به تی سه ی ده ندییه یوه و په ش خراپتر ئه وه ، له کردوه کاندا دروستنه ریكییه مه ئه

و  ت و لکدابانی نوان سیاسه ڕی و بباوه دگومانی به و  یه کی پکشه ندییه یوه دات په  گرده وه کوردییه
وام  رده کی به یه شوه تی پارتی به رکردایه دا سه م راستییانه ڵ ئه گه له چی که. بات یده ڕوه ک به خه
   باشه یه وه ئه کی ره پرسیاری سه. کات آوردستاندا ده خۆ له ربه تکی سه وه دروستکردنی ده له باس
بت،  ئارادانه تکی کوردی له وه ده کانی دروستکردنی ترین پداویستییه هیچ ئاستکدا ساده ر له گه

   سیاسییه و خواسه باس کک له  یه تییه کردویه و کات  باسیده رچاوه  به و شوه پارتی بۆچی به
ین  بکه وه و گریمانی ئه  وه ینه تیڤ بکه هۆکارکی پۆزه ا بیر لهت ره سه کرت ده  کانی خۆی؟ کییه ره سه

ر  سه ی له مژووییه و  سیاسیی رامبوونه و حه وت ئه یه  ده وه یه له سه م مه ڕگای باسکردنی ئه له پارتی
  کانی عراق بکات که  سیاسییه هزه و تانی دراوس وه ده و وا له بگرت  هه یه  هه م باسکردنه ئه

وت   پارتی بیه نگه کی تر ره مانایه به. کی ئاسایی بت یه له سه مه  الوه ی آوردستانیان به وه جیابوونه
گوی  ی که م باسکردنه زرنت، به خۆ دابمه ربه تی سه وه مۆدا ناتوانت ده کورد له رچی گه بت ئه

ر  بگومان گه. هنت راده  یه له سه م مه  بهو رای گشتی دونیا کان  عراقییه و هزه تانی دراوس وه ده
  وه  پارتی زۆر له چونکه.  مووی راست نییه هه وا  راستیش بت ئه یه وه م لکدانه شکی بچوکی ئه به

  بت به که کانی ناوچه ته وه ستی راهاتنی گوی ده به  مه که کات  ده یه له سه م مه زیاتر باسی ئه
ندی  یوه په  یه له سه م مه موو باسکردنکی ئه  هه وه  له جگه. خۆ ربه  کوردی سهتکی وه ده دروستبوونی
و  تتر کردوه حمه کانی زه عراقییه  ت هزه نانه و ته تانی دراوس وه و ده رمی آوردستان نوان هه
ی پارتی  یه سیاسی و گوتاره ی ئه رچاوه  سه  به یه وه لکدانه م  ناکرت ئه بۆیه.  کردوه ئاسانی نه

 شت  ده و هۆکارانه کک له یه. ڕین  بگه  بۆ هۆکاری دیکه وه م باسکردنه پشتی ئه له ب و ده بزانین
.  ئارادایه آوردستاندا له له  مۆکه  ئه بت که رفراوانه و به ئاوساو  هه ییه وه ته  نه سته و هه گی ئه ئاماده

نگیان بۆ  کی آوردستان ده ی خه%٩٧ ی  دا نزیکه٢٠٠٥  سای که کاتی ریفراندۆمه زانین له موومان ده هه
کدا  ناو خه خۆبوونی آوردستان له ربه ی سه ی فیکره وه مانای ئه ش مه ئه. خۆیی آوردستاندا ربه سه

کی نزیکدابت  ندییه یوه په له وت یه  ده یه له سه م مه  باسکردنی ئه و پارتیش به  رفراوانه به کی یه فیکره
ش  یه وه م لکدانه ئه.  یه کدا ئاماده ناو خه  له دا که خۆخوازه ربه سه  ییه وه ته  نه سته و هه ڵ ئه هگ له
  ته سیاسه م ی ئه قینه ک هۆکاری راسته  وه  الوازتره وه م زۆر له ڕاستی تدابت، به بک له شت ده

سای رابردوو گویان  درژایی پازده به کتی هی و نه  پارتی  نه چونکه. ین یبکه ه ی پارتی مامه ته تایبه
 بۆ  ڕی ناوخۆوه رپاکردنی شه به له.  گرتوه ک نه زووی خه ئاره و ست و هه می ویست که ره النی هه له
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.  یه آوردستاندا ئاماده له ی یه وره  گه تییه داله و ناعه کردنی ئه و پیاده ی نده ی گه تانییانه ره سه ی شه گه
ڵ لۆژیکی  گه و زیاتر له  نزیکبن وه ڕاستییه له  زیاتر  که وه ینه  بکه هۆکاری دیکه شت بیر له  ده بۆیه

ی  وه ش مانای ئه مه ئه. ن و تووڕه دگومان و به گا لیان زویر کۆمه  دا بگونجن که و هزانه سیاسی ئه
ی  مۆکه ئه و الوازی  سته رجی وابه هلوم هه و له   رادیکاه و شوه تیدا به وایه ته ستی نه هه  فووکردن به

و  گا کانی کۆمه قینه راسته  باسکردنی کشه  له وه  بۆ خۆدزینه آوردستاندا تاکتیککی سیاسییه
گا   کۆمه  بدون که  گرنگانه و کشه ی له وه ئه باتی تداران له سه ده. کان  سیاسییه و هزه ت سیاسه
  ن که که یی ده وه ته ونی نه ک خه کۆمه نانت، باس له  ده وه تییانهس ده به و  وه ڕوویان بۆته رووبه

.  وه نه بیرببه ک له یه ماوه یان بۆ کانی ژیانی رۆژانه و گرنگه  وره  گه و کشه ن رقابکه ک سه توانن خه ده
م  ، ئه وستکردوهگای کوردی در ی کۆمه وره بکی گه ونیان بۆ  واقیعکی بخه تدارانی کورد که سه ده

تکی کوردی  وه ونی دروستکردنی ده و ئایدیۆلۆژیدا خه ئاستی ئیعالمی له پۆشن  داده وه  به نووقسانییه
  و ویژدانه به وخۆ کردنکی راسته مه ک گه ی پارتی زیاتر وه ته م سیاسه دا ئه م ئاسته له. ن بده ک  خه به

خشت  به کی ناڕاست ده ی هیوایه مژده و تی گریه  هه انی ئمه ئینس وت که که رده  ده  برینداره سیاسییه
   گرنگترین هۆکارک که نگه و ره مین هۆکارک دواهه  .کانی واقیعکی بهیوا بۆ داپۆشینی ناشیرینییه

  وه  ناسکه  سیاسییه و هاوکشه ندی به یوه  بت په وه ی پارتییه ته تایبه  ته م سیاسه پشتی ئه بکرت له
کی سیاسی  یه دیارده هیچ  بتوانین له ته حمه زۆر زه.  ئارادایه کتیدا له و یه نوان پارتی  له که  یه هه
. ین که دا جگیرینه و دووهزه ندی نوان ئه یوه په سیاقی  له یه و دیارده ر ئه ین گه آوردستاندا تبگه له
کتیدا  و یه ندی نوانی پارتی یوه  پهر سه رچاو به گۆڕانکی به ند سای رابردوودا چه رچی له گه

دوو  م نوان ئه دام له ی سه که وتنی رژمه که ر له ی به ندییانه یوه و په  له باشتربووه و زۆر  هاتووه
ختی  رسه کی سه رکیه و کبه ملمالن ندیی یوه  په ندییه یوه م په قوییدا ئه م له ئارادابوو، به دا له هزه
ی  مۆکه کتی له و یه تی نوان پارتی سه ی ده هاوکشه  ئاشکرایه. ت سه ر ده سه  له نه الیه مه هه

 . ستدایه ژرده ی آوردستان پارتی دووانیانی له وره س شاری گه و له  پارتیدایه قازانجی آوردستاندا له
ی  وه ڕای ئه ره سه .یدانستی پارت ده ت له رۆکی حکومه و سه رم رۆکی هه ی سه که  گرنگه ردوو پۆسته هه
و بیاردان  ت ری سیاسه نته  سه بۆته ، و نفوزی پارتیدایه ت سه ژر ده واوی له ته  به ولر، که هه
رمی آوردستان  ر هه رکوکدا بۆ سه ڕوانکراوی که ی چاوه وه ڕاندنه گه دۆخی ی له م ئه به. آوردستاندا له

تی  سیاسه له ر کک سه مه ی که وانه کتیدا چی لدت؟ ئه  یهو نوان پارتی ت له سه ده ی هاوکشه
تی نوان  سه ی ده هاوکشه گۆڕان له  یه وه ڕانه م گه دوور نازانن ئه  به وه ری ئه گه ن ئه که رده کوردی ده

شی  ه ب یه وه کرت ئه ڕوانده ی چاوه وه ئه. کتی قازانجی یه  م به کتیدا دروستبکات، به و یه پارتی
 رکوک مانای ی که وه ڕانه و گه کتی بن واداری یه رمیان هه ی گه و ناوچه رکوک که زۆری دانیشتوانی

و  ئاوگۆڕکی له ری گه ئه بۆ رگرتن له. دا وتییه و نه  گرنگ و شاره کتی بت له زیادبوونی نفوزی یه
  ییه وه ته  نه سته و هه ی ئه و ختوکه هنت کارده به   رادیکاه ییه وه ته  نه و گوتاره  پارتی ئه ته بابه

   بۆخۆی دروستبکات که یه و ونه وت ئه یه پارتی ده.  یه ئینسانی کورد ئاماده  الی دات که  ده برینداره
تی پارتی  یارمه دا مه شی له وه ئه. بینت تی کوردی ده وه زراندنی ده ونی دامه  خه هزکی کوردییه  تاقه
رۆکی عراق توانای  ک سه وه ی که حوکمی پۆسته و به  غدایه به بانی له  تاه  که یه وه دات ئه ئه
کو   به مه ر ئه ک هه نه. کات مۆ پارتی کاریپده ئه که  ی نییه ییه وه ته  نه و گوتاره ڕخستنی ئه گه وه

و  کانی ئه ییه وه ته  نه چوونه وبدات سنوورک بۆ هه  هه عراق ناچاره رۆکی ک سه بانی وه تاه
پارتی زیاتر  ی یه و ونه ش ئه مه به.  باوی گوتاری ئیعالمی پارتییه شکی دانه  به دابنت که  گوتاره
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 وا  مۆکه ی ئه وه  کورتی ئه به.  وه کاته ده ی آوردستان و ئاینده کورد  بیر له  هزه  تاقه سپت که بچه
 و تی کوردی بکات توانا وه زراندنی ده ی دامه له سه مه باس له  وامه رده به  و شوه کات به پارتی ده له
   که یه و خانه کو ئه به ، رزی واقیع نییه ر ئه سه  له ته وه و ده و ئیمکاناتی دروستکردنی ئه ر گه ئه
و  ر ئه سه ین له که  ده م گوتاره ریی ئه کارگه ی داهاتوودا باسی فته هه له.  باسکران وه ره سه له
           .دات  گرده وه رییه وروبه کانی ده وه ته نه  ی کورد به ندییانه یوه په
  

 


