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 باسک   ی  رجاره هه  
 یی وه ته منی نه کی خرابۆ ئه یه وه خوندنه

  ...کوردستان  له م دواییانه کانی ئه راوزی ڕووداوه  په  له
 ئاسۆ حامدی 

کانی   باری ئابووری و سیاسی و سامانه ر له ،هه و گشتیه نه  الیه مه فھومکی هه یی مه وه ته منی نه ئه
  ته زعیه کانی ئاو و هتد تا وه رچاوه وت و کانزاکان و سه کانی نه کو کانه یی وه وه ته سروشتی نه

خان ر واوی سه ل و ته بیاتی گه ده ر و ئه نگ و هونه رهه نزی دا فه  دوایین مه ، له وه گرته کان ده تیه یه کۆمه
رانی  ومی چاککردنی کارو ژیان و گوزه منی قه هزکردنی ئه باشترین ڕگا بۆ پاراستن و به.  وه گرته ده

 ش مه ئه .گادا بردنی کۆمه ڕوه کانی به  پرۆسه  له لکه نی خه ری کۆمه کیتر کاریگه الیه  له که نی خه کۆمه
  کرێ به  ده گاوه ی کۆمه وه  یاسایی بوونه به ڕگای  ھا لهن  ته کوردستان مۆ له کو ئه تکی وه زعیه  وه له

  .  ڕوه بچته  باشترین شوه
  نده وه ڵ داهاتوو ئه گه کانیانن و له روا قوربانی ڕابردووه کی کوردستان هه  خه کردوووه وه زۆرجار باسم له

 کی داخراو یه  نوان بازنه  لهکان هتنو رکه  و به نیهڵ نوخوازی   گه تی له یه  ئاستی کۆمه  لهتامپۆنیان
م  کانی ئه ره لکو فاکته  به  نیه یه م ناوچه لکی ئه تی خه یه نجامی کۆمه ره ر به  هه مه ن، ئه نگاو ده  ههوکۆندا
   بیار له وه ن خۆیانه الیه  له کی کوردستان له ، خه  قراری گرتووه گاوه رووی کۆمه رسه  سه  له هۆیانه
کانی  ره  و فاکته وه ره  ئاواتی ده م به رده م و سه رده نووسیان هه ن، بیاری چاره نووسی خۆیان ناده چاره
  . وه ته ستراوه به

ورانی کورتبینی  تانی ده نن و خهیب ری چاوی خۆیان ده نھا به گای کوردستان ته کانی کۆمه  سیاسیه ره ڕابه
  .گا کانی کۆمه  گرفت و کشه  زیاتر لهتی خۆیانن سایه کانی حزبی و که و قازانجه

 بۆ  وه ره سه مووی له کان هتد هه که ڕه  و گه  و کارخانه کان و کارگه تدارانی شاره سه ران و ده به ڕوه به
ر چوونی  سه وسان و بکاری و گرانی به زای ئابووری ناجگیر و هه ی و فه نده ، گه رز کراوه  فه وه خواره

ماکانی  کی درژخایان بۆ دروستکردنی بنه یه رنامه بوونی کۆنترۆلکی ئابووری و به ن و نهنرخی کاالکا
هۆی نامووس  شایری و کوشتن و توقاندنی ژنان به هوری ع  ده  به وه نی و سووڕخواردنه ده کی مه گایه کۆمه
 شون و کار و ژیان ،  زۆر ت له مهجاوزی حکو کانی هاووتیان و ته ر مافه  سه رستی و هیشکردنه په
، کی کوردستان  خه بۆرام بوونی  حهووت یان یرانگاکانی   سه و  شونندێ  هه  تجاوزله نموونه به
دالیا  ک مه ی دوکان دوو ڕووی یه ریاچه ی دهکان هنار  که ندێ له ش و هه ری ڕه یرانگاکانی سه  سه ت  تایبه به

ندان و گۆرانی بژان بۆ  رمه ت هاتوو هاواری هونه نانه  ته. وه وانه گا نیشان نادات ڕک پچه بۆ کۆمه
تی  زایه ت ناڕه نانه نگ،ته رهه ر و فه  هونه دان به شه هکانیان و گ ره ک بۆ پاراستنی هونه بوونی یاسایه نه
ی  یه یاردهم د  سلمانی ئه ندامان له مئه تی که زایه   ناره م دواییانه ر ئیسقان و له  سه یشتۆته کی گه خه

  . وه قکرده زیاتر زه
   
کانی  نھا بانده ک ته یی هاووتیانن و نه وه ته منی نه ریترین هز بۆ پاراستنی ئه گرنگترین و کاریگه 

  ر ئامرازکی تر که کو هه  واقعدا وه  ئامرازن له مانه ئه. رباز و ئاسایش هتد ت و پۆلیس و سه تایبه
.   مانه چ له یی واوتر ده وه ته م ئاسایشی نه به،   ندی خۆیان  تمه ایبهکانی ت  کاره ندن به تمه تایبه
نیشت  کی ته یه  باخچه با له ده ڕوه  گوندیکی کوردستان سروشتی جوانی ووت به  جوتیارێ له نموونه به

ربازی  شی سهم هر که ش یه م جوتیاره ر ئه ، هه ته وه و مولکی ده نی نیه  خۆی خاوه ی خۆی که که باخچه
ر زیاتر بکات هاووتیان  ی نوان خۆیی و هاووتی هه قه م شه ت ئه سه ر ده گه  و ئه ره سه ی له وه ره ده

م  ڵ ئه  گه وێ له ت نایه سه  ده  واقعیش نابینن چونکه ر له  ریزی خۆیان ببینن و هه  له مانه ناتوانن ئه
ی بۆبگری یان  ند ڕۆژه ی چه ب سه ک ئیمزا ده  بۆ یه. دانیشتوانن هاووالتی یان  پی ده که. دا ب ریزه
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ال ج ی دادگای   مه کردن به شایری و ماره  یان سولحی عه  یاسایه مه ئه! ب سوولت هه خزمکی مه
 و   نوشته یه نه مه و زه یان ئه.  می مۆبایل و ئۆتۆماتیزه  رده هژین، س  ده2007 سای   له ئمه!!   وه گرتۆته
ری  بهتارمای   لکینه رێ خه  ئه. خزاند  ده وه الکان جوانترین کچی گوندیان بۆ ژووره ی شخ و مه دووجانه

  .  ... نگاوی ناوه  هه  بازدان بۆ دواوه گا به  کۆمه یان چاوی منی گرتووه
  

  وه کان و بیرهنانه ڕووداوه
  
نگ ب، کوشتنی   کیانی خۆیدا ناتوان ب ده ڤ له مرۆ زن ڕوویاندا که  زۆر ڕووداوی دڵ ته م دواییانه له

ر  رد کوشتیان، هه  به نا به  زۆری زۆردار ب پشت و په  ڕۆژی ڕووناک و به حزان به ی به که  ناسکه کچۆه
سوتن ویان  ندین ژنی تر خۆی ده  چهکوژرن و یان  ندین ژن ده  چه  ڕۆژانه  کهو دنیام رمی ئه  دوای ته له

ی ووتن  رمایه ترین سه وره  گه تی الوی دا که ڕه  هه نجان له ی خۆکوشتنی گه ر دیارده  یان هه سوتنراوه
  .دانندن  سه شه  گه ولر له  هه  له وه کی زۆره یه ژاره  په بهو
 م ننه هه  جه م به تان ل بکه که توانم ووته  ده  ئاشکرا ده  پانئیسالمیزم به ولر که ی شاری هه که وه قینه ته
  رکوت به  و کوشتن ی نایاسایی و هرش وسه وه قینه ت ئاوا کاربکات ته سه تا ده.  یه ی بۆ ههیشلک خهو 

  . ی ڕابردوودا زیاتر نیه  بازنه  له وه کورتی خولدانه
تی ل  یه کان و یاساکانی کارو کۆمه تیه یه کۆمه هنان و بیمه م رهه کی ئابووری و به مایه ک بنه گایه کۆمه
ب، بینا  سبیت نه ی ووتدا ته شه  گه کی کوردستان له نی خه شداری کۆمه  و به وه  بته تی نه یه  کۆمه به

نیزامی دروستکردنی . ن یه گه ک ده النی خه  کۆمه نھا زیان به م ته رهه رز و نھۆمی چۆل ب به سازی به
رفکردوو  یان تیا سه رمایه لی هنا و زۆرترین سه شه مریکا فه وروپا و ئه  ئه  و شریکات لهی تجاریمکاتب

  .ران  شونی ژیان و گوزه بنه ری هاووالتیان ده  ژر کاریگه یان له. یان چۆن ئیستا زۆربه
ی سیاسی و ت وقعیه ی مه گوره ویش به ، ئه ی دواییه یه م ده کانی ئه ولر شاری خون و قوربانیه هه

ز و ئاین و  گه  نوان ڕه ڕ و پکدادانی له ر شه ن هه مه ته  به نده وه جوگرافیا و ئابووری تیایدا شارکی ئه
تی بۆ  موو کوژراوان قوربانی سیاسه هه  یه وه قینه م ته  قوربانیانی ئه،  تانی جیاجیادا تۆمارکردووه میلله
قاندنی   کوشتن و خه  له ری نیه نگکی داب ب به فازک و ڕهر   هه  ئیسالمیزم له.نی پانئیسالمیزمن گه
ی ئیسالم یانی ماف  ریعه شه.  یه  ڕاشکاوی هه  خودی قورئاندا به  له مانه  دینی خۆی ئه یره سانی غه که
 یرچوو کانی ده الیه ی ژنان بۆ مه له سه ر باباسی مه ، خۆ هه وه موو ڕووکه  هه کان له وتکردنی ئینسانه زه

تی  ی ڕۆژهه  باشترین نموونه ب به  ده  که  زۆر ڕوونه مه  تورکیا ئه له. ر ب زهه  سۆربۆن و ئهزانکۆکانی
ردووکیان  ولر هه ی هه وه قینه ی کوشتنی دوعا و ته که کاره. ت وه  ده یر بکرێ ، جیای دین له ند سه ناوه
منی  ی پاراستنی ئه شه  ووت و گه بوونی یاسا له ه ن ی له که نجامه  و ئه دینهم و زۆر   کهیان که هۆیه
  رقراره  یاساش به موو ووتان دا که  هه  له وه قینه  بلن ته نگه ڕه ( .  هاتووه ووتدا  له وه یی یه وه ته نه
  ).....سۆماڵ واسایی و ین یانی ووتکی  کان بکه یری جیاوازی یه م سه ، به یه هه

.  وه نه  پنچوین زیندوو بکه نسارک له توانن ئه وێ ده ر کات بیانه کوردستان زۆرن، ههکی  دوژمنانی خه
ی   دیارده کان که قامه ر شه  سه  ناردنی هز و دانانی پۆلیس له  به نگه  ره وه قینه نسار و ته بنبی ئه

الم  ی ووت بکات به وه  ناوه ینهندێ خز ستی هه ربه نون به کاندا ده وه ینی نه  زه ڕ له ووالتکی ترس و شه
  . تی نیه ڕه ری بنه سه چاره
ری  روه تی و سه یه ماکانی ئابووری و ئیداری و کۆمه  بنه  به دانه شه گا گه تی کۆمه ڕه ری بنه سه چاره
نا گی ئه. ن کانیان بکه رکه  ماف و ئه کسانی له  یه ست به ب هه کان ده هاووالتیان و ئینسانه.  یهیاسا

   جگه مه  گ ئه ی کوردستان و ئاسایشی ووالتی بۆ بخرته رگه موو پشمه ب هه ولر ده سنووری شاری هه
خۆ و  ڕی ناوه  و شه  ساه16وایی  رمانه نجامی فه  ئه خۆ له کانی ناوه  ده خۆ و داغ له کانی ناوه یاره  نه له
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شارکی ملیۆنی . هتد..ک حزب و هتد گانی یهندامان وکار خسی نوان خودی ئه تی شه کایه ره دووبه
  له. خت و هتد ت و پایته م و دیپلۆماسیه رهه  ژیان و کار و به شارکه. رزان  به د چیاکان نیه گوندکی قه
ی هاووتیان  وه تی گشتی ووت و لکنزیک بوونه  خودی سیاسه  به نده  به م شاره ، ئارامی ئه خۆ گرتووه

بی و  ژارتر ده روا هه ژار هه کی هه کرێ، خه  پراکتیک ده ش به وه م لک نزیکبوونه ، ئه ته سه و ده
واوی  ته کو به کان و نازستی ناکری، به ونه  شاری خهکی   خه تی شار به منیه ئه. ند تر مه وه ند ده مه وه ده
  کرێ،  کانی شار ده که ره کی گه خه

کی  خه.  ی ووته شه ندی و گه یوه مزی په ، ڕه یه یاتی هه ی گرنگ و حهتک میه هه خت ئه پاراستنی پایته
تگوزاری بن  روا ب خزمه کان هه ژار نشینه  هه که ڕه ر گه گه م ئه به. بینن  ده وه ولره  هه بیانی کوردستان له

 کاری زۆر  وه قینه  و ته نانه م دیمه ن و ئه  ناو بکه کدا مندان یاری له ی بیست و یه ده  سه ڕۆ له و ئاو ئاوه
  .ب کانی ده و دۆسته وه ته ر خودی نه  سه سلبیان له

   
کانی  وته سکه نتی ده ران و گره ی دا یانی ئارامی ژیان و کار و گوزه  دوا پناسه یی له وه ته منی نه ئه

 پاراستنیش  ندن و له مه هره ی به هک مه رهه  به مووان له ش هه مه  ئه دا که  دیاری کراوه م سنووره کانی ئه مرۆڤه
وکاتیش  ئه.  وه گرته پای ووالت دهار  نائارامی سه وه روا بوا دیسانه ر هه گه م ئه  به. مووانه رکی هه دا ئه

و   میژوو چاوی تیژه. ن که  بیرنه  له ورانه م ده تی ئه سوولیه ب مه تداران و کارگرانی ووت ده سه ه
  .ننگۆڕا    لهکان  ره کان و دادوه نھا قازیه ، ته یه ر کراوه ش ههرگای دادگا ده
  
   بیرکراو کی له یه له سه مه
  
یکی  خته دبه ش به مه ب، ئه کیان هه ره توانن ڕۆی سه نی پاریزگاکان ده نجومه مان و ئه رله دا په م نوه له
ند  مان چه رله ورانی په  ئایا ده2007ئیستا  و  لبژاردن کراوه  هه1992 سالی  ، له هتی کورد  بۆ میلله تره

واوی  لبژاردن ناکرێ، ته ر هه گۆڕدرێ هه برێ و ده مرێ و الده مان ده رله ندام په ئه. دا  ووتی ئمه  له ساه
کرێ  ، ده  وه م بۆته ئینرژی و توانای زهنینان کهی سیاسی ناسیونالیستین و  وته ککه ندامانیان پیر و په ئه

ی   گوره  بن به نگه  ڕه، وه کرته  ده لبژاردنی ئاینده ی هه  ووتدا که لبژاردن له  یاسای هه  لهبپرسین
کانیان  ته کانیان و لپرسراویه سته قده کان و حه کری بپرسین کاره  دهتی عراق،  وله لبژاردنی ده یاسای هه

  .؟چۆن بپوین
 کاتی   لهن که  پراکتیکی جگۆڕک ده کانیان به م و جگرهر مان و هه رله رۆکی په  سه کهکرێ بپرسین  ده

  .. یه کان هه  جگره کیان له ڕونیه کی کوردستان چ چاوه نی خه دیاریکراوی خۆیداو کۆمه
توانن زیاتری  ران ده  خونه وه یه م باره له.  یان نا یه  هه وه ومییه منی قه  ئه ندیان به یوه  په مانه ئایا ئه

 مان، رله  په کی کوردستان بنه ی خه قینه رانی ڕاسته  نونه  هاتووه وه قی ئه  حهن  و  بکه  قسه مه ئهر سه له
کم  رانیه دا نیگه  لره.. بکات ک خۆی بۆ ئاماده یه ره ی به  ونه  تر و به رنامه به ب زۆر به دا ده پ لره چه
مان  رله  په یشتن به دا بۆ گه م نوه ی له نده ری کۆن و گهلتوو ری و که شایرگه  عه یه وانه ویش له  ئه یه هه

  یه م بازنه  بۆ بینی ئه.کان  کۆنه ی پرۆسسه وه ی ڕابردوو و زیندوو بوونه  یانی بازنه.بسن ره زیاتر په
تی و  ره نهش یانی گۆڕانکی ب مه ین ببرن ئه  به  له م هناوه رهه  به ی به یه م بازنه کانی ئه ب پرۆسسه ده

  . وێ مووانی ده ش هزو توانای هه مه کان ئه  ژیانی ئینسانه تی له چۆنایه
  

 ند  هۆله2007
   


