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 پێشکەشە:
  بە باوک و دایکی تێکۆشەرم، کە فێریان کردم

 دژی ستەم سەنگەر بگرم
  بە گەریالکانی خۆرئاوا ) کچان و کوڕان( کە

توانیان گۆڕانکاری  بنچینەیی لە بیرکردنەوەی 
 وست بکەندردەرباری ژنان،   یگەی کوردکۆمەڵ

 و مەزنترین بەرگری لە کۆبانێ بکەن..
 ..بە کەسوکاری شەهیدانی پێشمەرگە 
  حەڤدەی شوبات و  خۆبەختکەرانیبە

ریان کە بزوتنەوەی گۆڕان پشتی کەسوکا
 کردن..لێ

 سوارانی رێگای گۆڕانکاری و  بە شۆڕە
 شارەستانی...
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 پێشەکی
 

  ؟ هیگۆڕان چی  ست له به مه
ک ێڵ ی ژیان و داهینانی کۆمه وه هبیرکردن  له  گۆڕان شیوازێکی نوێیه

  ک یان سترکتورێک که یه کهاتهی پێ چوارچێوه  ری نوێ له پێوه
ر ئاستی تاک و  سه له  و گۆڕانه ی پێش خۆی. ئه وه جیاوازبێت له

کات، بۆ  یان گۆڕان ده  ن گۆڕانه خاوه  ی که و هێزه ئه . یه ڵگه کۆمه
رێت،  کی نوێ به یه ئاراسته  به  ڵگه کان و کۆمه سه ی بزوتنی که وه ئه
داهێنان.    فتاری نوێ بێنێته ڕه بێت بتوانێت بۆچونی نوێ، ئاکار و ده
  شێک له بێت به ده  که Empowerment مکی ر ڕۆشنایی چه سه له
  نوێیه  و هێزه ئه  کان بکرێت، پێویسته ستی تاکه اڵت ڕاده سه ده

  مووان له ی بتوانێت هه وه کی نوێ بێت بۆ ئه یه رنامه ن به خاوه
کی  یه رکرده بێت سه اتدا دهمان ک هه . له وه هێزدا کۆبکاته ێکی به که یه

و ناوخۆی  وه ره ر ئاستی ده سه له  بێت، که ووریا و لێزانی هه
  بۆ ئامانجانه  کانی کاربکات ندامه بۆ چاالکردنی ئه  که ڕێکخراوه

 کانی. دوور و نیزیکه
 
ی بنەمای سەرەکی خۆ ٶڕان و گۆڕانکاری لە سەر کۆمەڵێکگ

کە بانگەشەی گۆڕانکاری  یگیرکردوە و دەبێ ئەو هێز و الیەنانە
یان ئاکار و  ئۆرگانی دامەرزاوەی سیاسی بندەکەن، ئیدی لە 

بێ و مەکۆکانیان بەو  هەڵوێستەی تاک، مێکانیزمێکی نوییان هه
 . ، کە بایەخ بە گەشەی مرۆیی و کۆمەڵگە بدەنئاراستەیە کاربکەن

 
 
 

ێ لە کارکردنێک کە برژێتە ناو پرۆسەیەکی نوێوە کە مۆدێلێ نو
 دەستە بەر بکا.  یانژ

سەردەمی دروست  لە ە کۆمەڵێک وتار، کەپەراوە بریتیە لئەم 
)ئەو دەزگایە کە نەوشیروان موستەفا  بوونی دەزگای ووشە

کرد( تاکو لە دایکبوونی بزوتنەوەی گۆڕان و  یدروست
لە حکومەتی بنکە خۆپیشاندانەکان و بەشداری ئەو بزوتنەوەیە 

 فراوان.  
ر یەکە  ڵوێست و بۆچون دەخەنە ڕو، هه ک ههوتارەکان کۆمەڵێ

بەپێی کاتی خۆی. هەندێکیان ئامانجیان پێکاوە و بەشی دیش پاش 
زۆربەی ئەم وتارانە لە رۆژنامە و سایتەکان  روداوەکان کەوتوون.

زۆرجار بوونەتە ، نپەخشان کراون و لەبەر ئەوەی ڕەخنە ئامێز
 انی ئەو بزوتنەوەیە.جێگەی وەاڵمدانەوەی توند، لەالیەن شوێنکەوتو

 
نێکی داچوودوابەچەند بەشی دووەمی ئەم پەڕاوە بریتیە لە 

سۆسیۆلژیانە دەربارەی چۆن پەنجەکان یەکتری دەشکێنن و  
ی دامەزرێنەری بزوتنەوەی گۆڕان. هەڵکەوتەی سەکۆی بۆجونەکان

هەروەها شرۆڤەیەک دەربارەی دروستبوونی گروپ و گەشەی 
ە پێویستن رێکخراوێک یان پارتییەک  مرۆیی و ئەو بنەمایانەی ک

 بەرەو پێش بەرن.
و ئەو ژینگە ڕانە بزوتنەوەی گۆ دەربارەیئەم پەراوە بەگشتی 

لەگەڵ الیەنەکان  و  کەوتنیبەرکلێ و ئەنجامی ییەسیاس
 ڕەنگدانەوەی کاردانەوەکانی، دەخاتە ڕو.

 سوێد ٠٢١٤-١٠-٠
 
 



٠٢١٥  ئاسۆ بیارەیی    گۆڕانێک پێش گوڵکردنی                                             ٠٢١٥    ئاسۆ بیارەیی                                                                                                                                        گۆڕانێک پێش گوڵکردنی
            

 
12 

11 
 

 کات، فا باسی ده وشیروان مسته نهمڕۆ  ئه کە ی وه ئه
 یزانێت زیاتر ده  ڵک چڵ ساڵه خه

 
 سوێد ٠٢٢٤-٩-٠٢
 

ی  مجاره رێکی دیاری ئه کته خۆی کارئه  فا که مسته  وشیروان  نه
کی  یه ، ماوه وامه رده به شو هیشتا  ی کوردی بووه وه ناوی بزوتنه

مڕۆ  ، ئه کانه وتن و نشستیه رکه سه  ئاگای له  وه نزیکه  له ەزۆر
کانی داڕمانی  الوازه  گرتن و پێشاندانی خاله خنه ڕه  ته وتووه که
 .  یه ماڵه مۆنۆپۆڵی دوو بنه  اڵتی کوردی، که سه ده

ی سیاسی  ڵه ڵێک شکستی و هه وشیراون، باسی کۆمه نه
کاتی خۆیدا   ،  پێشتر له ، بیدرکاندایه ر بیویستایه گه ئه  کات، که ده

ڵکی  اڵنی خه کات کۆمه ده  و باسی ی ئه وه بوو. ئه ری ده باشتر کاریگه
ستی  تر ده  ناوبراو بوێرانه  یزانن. خوزگه زیاتر ده  کورد، چڵ ساڵه

،  وه شه ست و شه کانی شه ساڵه  ر له ، هه و برینانه ر ئه سه  ته بخستایه
ی  وه ، تاکو دروستکردنه ره دووبه  بووەی کوردی  ڵگه کۆمه  که

ڕی کورد کوژی  و دوا شهست ینک و پدک، تاک ده  به  عێراقی عروبه
هۆی شکاندن و   بووه  ، کهبااڵ دەستەوەی  ماله ردوو بنه ههن  الیه  له
نج بۆ  ها گه زاره تی کورد، کۆچکردنی هه سایه تکردنی که ئه
ی  ڵگه خێزان و کۆمهشیرازەی وتن و تێكدانی  ژن که ران، بێوه نده هه

 کوردی.. 
 
 
 

  م جار داوای لێبوردن له که یه ،فا خۆی وشێروان مسته نه  پێویسته
  لهلە ،کان،  تاڵه ئاشبه  له  ره شدارێکی کاریگه به  لی کورد بکات، که گه
ر، بۆ  بی داگیرکه ره ستدانی سنووری باشووری کوردستان بۆ عه ده

شاری بابا گوڕگوڕیان بۆردومان   که،  جمهوری ئیسالمی ئێران
مڕۆش  تا ئه  ، که١٩٤٤ربڕی  یان سه بجه له ، شاری هه١٩٤١کرد 

 کان.  فاشسته  ر تۆرانیه رامبه به  قیوه ی ته له زمانی ته
  باب، نه که  شیش بسوتێت نه وێت  نه یه وشیروان ده نه
ل  ری گه نگه سه  اللیزم بێت، نه جه لۆژیۆیرداری ئاید ستبه ده
تی بکات،  وایه ته باتێکی پوختی نه تی خه رکردایه سهنە و   ڵبژێرێت هه
ڵوێستێکی  . ناوبراو هێشتا ههئەمەی داویی پێ ناکرێ  نده هرچ هه

نها   ش ته ربۆیه . هه دیار نیه یەکێتیشداناو خودی   ت له نانه ڕونی، ته
تی  هۆی سیاسه   ڵکو به *، به چووه ست نه ده  سنووری کوردستان له

کانی  کورده ، ردوو زلهێزەکەوە)پارتیی و یەکێتی( چەوتی هه
 گەورەترین زیانی نیشتیمانییان لێکەوتوە. باشوور کوردستان

ڕاستی کار  ، با به ی دڵسۆزاندایه ره به  وشیروان له ر نه گه ئه
ک فرمێسکیان بۆ  بکات، نه کان  داگیرکراوه  ی ناوچه وه ڕانه بۆ گه

بانی و  اڵتی تاڵه سه بڕێژێت، با ئۆپۆزسیۆنێکی کوردی دژی ده
رکوک  قین و که کردنی خانهێت و ئااڵی ڕزگاربنوه  بارزانی  پێکه

عێراقی   بێک زیاتر خۆی به ره عه  و هێشتا له ڵبکات، ئاخر ئه و..هه
  عێراقچیه ڕابەرەنشتی  رزه توانێت سه زانێت، ئیدی چۆن ده ده

 ڕی  ترین شه وره تی گه رکردایه و سه کانی دی بکات؟ ئاخر ئه کورده
ها چۆن  ده ،  ١٩٤٥تاکو  ١٩٤٠ساڵی  )له برا کوژی کردووه

ڵوێستێکی تاریک  و هه ره و به  وه ته چاوی میلله  توانێت خۆڵ بکاته ده
 ؟* ست کێیه ده ڕ به کوردستان شه  یان بکات و بڵێت: له ئاراسته
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سەرانی گۆران دەبێ ئەوە بزانن کە بە دامەزراندنی رێکخراوێکی 
نوێ، هیچ لە رابروودی پێشویان ناسرێتەوە و ناتوانن حەشا لە 

ن بکەن، کە چییان کردوە و ئاکارەکان چی بوون، ئەوان مێژوویا
 بەشێکنن لەوە.

 
 سراوەوتێبینی: ئەم وتارە پێش دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕان نو

 کان رچاوه سه
t=Babet&http://www.awene.com/Direje.aspx?Babe

Cor=Birura&jimare=324* 
  *

http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet&
Cor=Birura&jimare=320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی کوردی  ڵگه وەی کۆمه وەی نوژەنبوونه له گۆڕنانی بزوتنه

 وەی گۆڕان کی تری بزوتنه کستییهش
 

 ڵناسیانه  دیدێکی کۆمه
 سوێد ٠٢١١-٤-٩
 
وتنی  ندێ هێز، که پێشکه وەی گۆڕان بۆ هه نا بردنی بزوتنه په
وەکانیان پێ نابینرێ و  ته مڕۆی جیهانگیری دەروەی سنوری نه ئه

ی گۆرانکاری و   ی که پرۆسه کوشندانه  ڵه و هه کێکه له ناکرێت، یه
اکسازی له باشووری کوردستان ئیفلیج کرد و له ڕی چ شه

ڵکو  وە. به رای سلێمانییه نییه سه ری، ئاخه رتاسه ڕەوتێکی سه
یی داخراودا کۆت کرد و  کی ناوچه یه ی له بازنه وەکه بزوتنه

 )پاشکەوتوانە( و هێزانه نابردن بۆ ئه په به  ، لوپۆی بچراند. گۆڕان په
ماوەر و هاندەرێک بۆ  ێزی جهه  کی کۆنخوازی دایه یه پێناسه
ماوەر  کان جه کیتی که داخوازییه ندەڵی پارتی و یه اڵتی گه دەسه
نگاوەی گۆڕان،  و هه کێک له هۆکارەکانی ئه نه گۆرەوە. یه بخه

کی  یه بوونی کینه که ڵه وەیه و که و بزوتنه رکردەی ئه خۆباییبوونی سه
و. گۆران یارانی سااڵنی شاخ بو ر نه رامبه مێژووییه به

م قۆناغه ئێستا نیه، که  کی زانستی سۆسیۆلۆجی بۆ ئه وەیه خوێندنه
ناسینی  کتر جیهان ڕەنگاو ڕەنگە و گوندێکی بچوکه، چ له بواری یه

 کان.  ڵگه رەکانی کۆمه وەی هێزە بزوینه کان و نزیکبوونه مرۆڤه
 

برای  مرۆ دەسته کانی کوردستان که ئه سیاسیه  هێزە ئاینه
ڕی براکوژی  مان ئاوەزی سااڵنی شه کترن، به هه ی یهئۆپۆزیسۆن

http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet&Cor=Birura&jimare=324
http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet&Cor=Birura&jimare=324
http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet&Cor=Birura&jimare=320
http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Babet&Cor=Birura&jimare=320
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کانی دەشکێنن  ریکه جومگه ر پشتی گۆڕان و وا خه سه  ته نیشتوونه
رپرسیاری  ن. به یه ووشکی دەکه و چی هێزی ئازادیخواز هه

و هێزانه  ی بۆ ئه وەی گۆرانه که هانا رۆکی بزوتنه کەمیش سه یه
ی گەندەاڵن و رە قازانجی بهە له وەش کارتێکی دۆڕاو بردووە، ئه

 ئیسالمی سیاسیە.
ئێستای، چی هاندەری  ئاراستەیەیو  به ،بزوتنەوەی گۆڕان
وەیی، نیشتمانی  و  ته پ، نه خۆ، چه ربه سانی سه ئازادیخواز، له که

وەیه  و بزوتنه سی پاکی ناو دەسەاڵت له ناو دەبات. ئه ندێ که هه
وتوانه دەدات که ئامادەنین  هو هێزە پاشک وە دۆراوە که باج بۆ ئه به
ولیر و دهۆک  نگرەکانیان له شارەکانی هه ندام و الیه شکری ئه له

نگرانی خۆی  ڵکو سلێمانی و الیه رجادە، به ندەڵی بهێننه سه دژی گه
دی  وە، ئه وان به ناوی ئاینه نی نزای دوعای ئه مه دەکاته سووته

ی  رانی گۆڕان کایه بووە؟ هیشتا سه ی ئاینی هه نگێ کورد کێشه که
بانی  ی تاڵه ڵه مان هه بوون و هه کی زانستی فێرنه شێوەیه سیاسی به

لە پێوەندی لەگەڵ واڵتانی ناوچە و  وە، نه رزانی دووەم دەکه و به
نایان بۆ  ی په رکردەکه ش که گۆڕان و سهی وانه . ئهداگیرکەران

س بوو  ن بهبن. بۆ گۆرا ر خراپتر نه گه وان باشتر نین ئه ن له دەبه
فال و ن کانی ئه سانی ڕاستگۆ و قوربانییه ر پشتی به که گه ئه

روەری  ر کاتێ له سعودیه داپه لێ هه، ڵکانی ناڕازی ببردایه خه
ی که گۆران پشتی پێ  و هێزانه وا ئه تی هاته دی، ئه اڵیه کۆمه

ئۆپۆزیسۆن،  دەتوانن   ستوون و کردونی به سێکوچکه به
ی کوردی بهێننه  ڵگه یی بۆ کۆمه ندێشه شتی  و ئه هه کی به یه رنامه به

ژێر   ی کوردییان کردوەته ڵگه ڵێک هێز که نیوەی کۆمه دی. کۆمه
 وە..  رەبی و شیعیی و تۆارنییه رپۆشی عه چادر و سه

 

اڵچۆی  نفال و قه ورەترین ئه ی گه رکردەکه ش گۆڕان و سه ربۆیه هه
ش به  ن کرد، ئەو بڕوایهکانیان له باشووری کوردستا گۆڕانکارییه
ڵک دروست ببێت، له  اڵنی خه ریکبوو له الی کۆمه که خه ،گۆڕانکاری

مان بێ  وە، هه به ئاسانی دروست نابێته سەرهەڵدانیگۆڕ نرا و 
 . ١٩١٤ی پارتی ساڵی  که تاڵه ئومێدی و ڕەشبینی ئاشبه
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 پارتی و بارزانی
 ی شوپاتدا شکستیان هێناوانەی دیموکراتی لە حەڤدە لە

 
 نداچوبەدوا

 سوێد ٠٢١٠-٠-١١
 

یە بەالم بێ ئۆقرن، کەسانێک  ن نازناوی ئارامیان هه کەسانێک هه
موو  هه ر هێمن نین بەڵکو شەپ بە ن ناویان هێمنە بەالم نەک هه هه

ن  خۆیان بە موسڵمان  الیەکی خۆیان دەهاوێژن. کەسانێک هه
شن  .  ههەدژی خوا دەجوڵێنەودەزانن بەاڵم لە بێ دینێک پتر 

خەوی شین و پرتەقاڵی بە شتی نوێوە دەبینن، بەاڵم 
ناکات. بەو جۆرەش  بڕ نگاوەکانیانن لەوانەی پێشوتریان پتر هه

یە نیو سەدە زیاترە پاشگری دیموکراتی لکاندوە  الیەنی وا هه
بەخۆیەوە و بووتە پاشناوی، بەاڵم بروای بە بیرکردنەوەی دی نیە.  

دا بەو واتایە ئەو پاشناوانە تەنها وەک پۆشاکیک وایە و لێرەش
 تەنها ووشەیە.

دیموکراتی بە دروشم و پاشناو نیە، دیموکراتی پرۆسەیەکی 
مەالیەنە، واتە پەسەندکردنی یەکتر و ئاشتەوایی دەرهەق بە  هه

یە.  بیرۆکەکانی بەرامبەر و ئەو جیاوازییەی کە لە نیویاندا هه
ەمەنی دەسەالتی حزبی بەعسەوە خەریکی بزوتنەوەی کورد لە ت

، نەک دژی ئەوی دیی ەڵنانی الیەنگری یەکدی یەکتر قڕکردن و هه
جومگە  نێوان پەروەردەی نەتەوایی و پتەوکردنی هاوئاهەنگی

 جیاوازەکانی کۆمەڵگەی کوردی. تەقەکردن لە خەڵکی سڤیل و 
 
 

ەم) کوشتنی مندااڵنی کورد، بەدەست شوێنکەوتوانی بارزانی دوو
سعود بارزانی( نەک تەنها  کۆرپەلەی دیموکراتی لە مندااڵندانی ەم

 *برد بەڵکو، هێندەی دی  شەوێنی کۆمەڵگەی کوردی لەبار
ئاشتەوایی و گیانی برایەتی سەربڕی. دووبەرەکی لە نێوان بادینان 
و سۆران، لە نیوان تاکی خێزانەکانی کۆمەڵگەی کوردی چڕتر کرد، 

الەیی و ناوچەیی لە تای تەرازووی هێندەی دی گیانی بنەم
نەتەوەیەکی بێ النەدا ، بەالی دوژمنایەتیدا بەهیزکرد و هێندەی دی 
نەخۆشی زەبری دەروونی)تراومای(  سیاسی بەرفراوان کرد 
.مەگەر سەرۆکی عەشرەتێکی سەدەکانی ناوەراستی شانازی 
بەوەوە کردبێ کە  دەها غواڵمی چەک بەدەستی هەبووبێ ئەگەر 

ڕەشە بکەوێ، بیانخەتە ئامادەباشییەوە.  بەرزانی  هبەر ه
لەوەشدا شکستییەکی گەورەی وەک سەرۆک و  )مەسعود(دووەم

رابەریێک هێنا و هیچ بیردۆزێکی زانستی بەسەریدا ناگونجێ. 
بەرزانی دووەم دەبوو ژیرانە و هیۆرتر رەفتاری بکردایە، پێش 

نی شانازی ئەوەی بە پێوەرەکان بنەمالەی بەرزانی و پیاوەکا
یە، چونکە ئەو، پارتیشی  رێمی هه بکردایە، دی تایتلی سەرۆکیی هه

وەک حزب بچوک کردوە،  ئەو کاتەی کە تەنها پەنای بۆ پیاوەکانی 
بنەماڵەی بارزانی برد، تەنانەت سووکایەتیش بە ژنان و کچان کرد 
کە تەنها هێزی باوکساالری پیشان دا، کە تەنها هێزی پیاوە 

ر چەندەها سەدەها  ند وەرگرت، هه ی بەرزانی بەههچوارشانەکان
قاسم لە پێناوی ئەو ڕیبازەدا گیانی خۆیان بەخت کرد . وەک لەیال 

ڕەشەیە و دادگای نەکردنی تاوانباران، بارزانی ئەو  بەو هه
مان رەفتار بکەن و  رەواییەی دا بە الیەنی ئۆپۆزیسیۆنیش کە هه
کەوا سلێمانی بکەنە بروایان بە بیرۆکەو بۆچونی دی نەبێ، 

مەککەو جێگەی پەسەند نەکردنی هێزەکانی دی، کەوا پرۆسەی 
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گۆڕانکاری لە باشووری کوردستان بەرەو کەنداوێکی نادیار بەرن. 
ئەوە کارەساتی ڕەفتاری سەرکردەی نەکردەیە. سەددامیش 

نەتەوە و چینە  ، ڵگرتبوو، بەاڵم بەکۆمەڵ پاشگری سۆشیالیزم هه
قی بەرەو چارەنووسێکی خوێناوی برد. کەواتە جیاوازەکانی عێرا

ئەوە تەنها پاشناو  و دروشم نیە کە ڕاستی الیەنێک دەخاتە ڕوو،  
کە ناوەڕٶکێکی دەڵەمەند و راستەقینە دەبەخشێ بەو کەس و 
الیەن، ئەوە رەفتار و بۆچونەکانە ئەوە دەسەلمێنێ کە دیموکراتیەت 

 چەس. 
 
 
 
 

 ەرەکانییەو و سەردانی شەوێن: شەونخونی شوان بەدیار م
 شوانەکانی دی.

بەرزانی  لە ڕۆژی حەڤدەی شوبات نووسراوە. تێبینی: ئەم وتارە،
دووەم)مەسعود( ئەو رۆژە لەباتی چارەسەرکردن و سەردانی سلێمانی، 

 یە زار پیاوی هه رەشەکردن، کە بنەماڵەی بەرزانی هه دەستی کرد بە هه
 
 
 
 
 

 
  

  ی کوردستانباشوور گۆڕانکاری له   ی پرۆسه
 سه که هێشتا بێ

 کی سۆسیۆلۆژیانه وەیه خوێندنه
 

 سوێد ٠٢١١-٠-٠٠
 
پۆله  و شه ی گۆران دروست بووە، سوود له وە وەتی بزوتنه له

و  ،  ئه یه ژاری کورد هه ماوەری هه ناڕەزاییه وەردەگرێت که له جه
نی  ندێ جار ڕوودەکاته الیه رکردەییدا هه ماوەرەی که له بێ سه جه
خۆ و ووردە ەرب سانی سه ندێ جاریش له که سالمی سیاسی و ههئی

بوونی چاکسازی و باری شێواوی   وە. نه رێکخراودا خۆی دەبینێته
التی  ستۆی دەسه شێکی گرنگیان له ئه تگوزاری ڕۆژانه که به خزمه

رتی بازاری  ی تریش که که شه دان، به (کیێتی پارتی و یه)مۆنۆپۆلێ 
کی به  رکردەیه تی سه رکردایه سه  ی گۆران بهوە رەاڵن. بزوتنه به
خت و  رسه فا(، دوژمنی سه وشیروان موسته اللی کۆن)نه کی جه مه ئه
کی زانستی)سایکۆلۆژی  وەیه رزانی، خوێندنه یاری ماڵباتی به نه

ر پارتی  گه . چونکه ئه هی کوردی نی ڵگه ی( بۆ کۆمه لنناسیانه کۆمه
ر  گه سەریاندا زاڵه، ئه ی به که، بۆ نموونه گیانی خێڵیان حسک

وا تا  ریاندا بااڵ دەسته، ئه سه ئیسالمی سیاسی ڕەوتی ئاینی به
وەی گٶران و  ی بزوتنه رکردەکه کی شاراوە و ئاشکرا سه ڕادەیه

الیین  اللی مه ڕی جه ی که قوربانیی شه ماوەرەکه م له جه بڕێکی که
ن و له ئامانجی  کهری دە گه ر ئێسک ناوچه و خوینیان ڕژاوە، تا سه

ی کوردی  ڵگه کانی کۆمه قینه، گۆڕانه ی گۆڕانکاری ڕاسته پرۆسه
رکردەکانی سازش  ندێ له سه ڵدێر دەبن، دووریش نیه هه رەو هه به

 ن.  که التی کوردیدا  نه ڵ دەسه له گه
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  وەیه که گۆران خۆی به ، ئه رەیه ند سه و چه  وەی که دووفاقه ئه

ی که  مانه رله و په شێکه له مان و به رله په یشته ڵك گه دەنگی خه
ە ر بڕوای ب گه ەی دەکات. دەبوو ئهو ڵوەشاندنه مڕۆ داوای هه ئه

ی به ساخته و بێ کارا  مانه رله و په بێت، ئه دەنگدان نه پرۆسەی
 و یانه میللیه دەروەی ئه م رۆژەوە له  که یه ر له بزانێت، هه

وا دایه، دیارە گۆڕان دەنگی ی سیاسی خۆی تا مان( کایه رله )په
  زە له یه پاشگهگرتووە بۆ وەرنه هەند نگرانی خۆی به ندامان و الیه ئه

ر  سه ی خۆی به مینه وێت ڕای که ڵبژاردن، یان دەیه ی هه پرۆسه
مینه  بووە که که مانێکی دونیایش نه رله هیچ په پێنێت، له دا بسه زۆرینه

م کارەی گۆران، له  ڕبکات. ئه بتوانێت پرۆژەی خۆی تێپه
ڵکی بۆ  ڵبژاردنێکی تر و هاندانی خه کردنی بۆ هه چاوەڕواننه

و  وە تێکدانی مافی رەوایی ئه مان، له پێشه رله وەی په ڵوشاندنه هه
وێت که هێشتا  یه  که دەنگایان بۆ داوە.  لیرەدا دەردەکه دەنگانه

له  ی هێشتا رکردەکه ری سیاسی و رێکخراوەیی گۆران و سه یکه په
مڕۆ به قوناغێکی  ی ئه م شێوەیه کردوە، به رەدایه و گۆڵی نه که چه
ی  ڵدێردا دەڕوات که دور نیه پرۆسه رزەیی سیاسی هه هه

 ڵپڕوکێنێت.  گۆڕانکاری نوێ له باشوور هه
 

ی داوییدا، هێشتا  م ڕۆژانه ی ئه که گۆران له خۆپیشاندانهبزوتنەوەی 
ست  الیی( سااڵنی شه مه-اللی هکانی)ج ڕە دێرنه کانی له شه دروشمه

، بەو رەفتارانەی گومان الی دەچێت، سوتاندنی ڕەنگ و قین و..هتد
 بێت!   اللیزم نه جه ر لقێکی شاراوەی  گه ئه هاوالتی دروست دەکات، 

 

کی  یه رێکی سیاسی، پیکهاته یکه گۆڕان دەیتوانی ڕەنگێکی نوێ، په
  رمه تی به زاراوە وتهک پش رێکخراوەیی نوێ بۆ خۆی دابهێنایه، نه

کلک  :"ستایه، بۆ نموونه ڕی براکوژی ببه وتوەکانی شه پاشکه
ئەگەر  اللیزمه،  ی زاڵبوونی جه وە نیشانه . ئه!بۆ دەروە "زەردەکان
وە به  ئاشکرا ببێته  نگاو بنێت، دوورنیه به و شێوەیه هه گۆڕان به

بانی  وەی تاڵه ڵبژاردنه اللیزم. دەنگدان بۆ هه جه شێکی ئاشکرای  به
و خااڵنه که  کێکه له زەقترین ئه یه ،رەبی رۆکی عێراقی عه بۆ سه

و  هێزە له نێو ڕیزەکانی ئه اللیزم برەوی به لمێنن که جه یسهەد
نگری بارزانی  ر هەندێ الیه گه مان شت ئه دا. هه وەوەیه بزوتنه
وە دژی  ەنەرزبک دروشم و سلۆگان به )مەسعود(دووەم

 . داتتی دە وایه ته کبوونی نه یهه کۆتاییدا زیان به کان. ل سۆرانیه
 

کانی  سیاسیه  کایه ئاستی ر ت له سه نانه وی گۆڕان ته بزوتنه
و  ر ئه گه یه، جاران ئه کێتی هه مان ڕەنگی پارتی و یه عیراقیش هه

رەکان بردبێت،  نایان بۆ ڕژێمه داگیرکه ندێ جار په دوو هیزە هه
رەبی  تێکی عه ئاشکرا سکاال الی حکومه ی به رکردەکه گۆران و سه
، وەوزا تی کورددا گه ڵی و دوژمنایهندە ن، که له گه الواز دەکه

رجێ  مه ی گۆڕان هێشتا دەڵێت کوردستانی عێراق، به کردەکه سه
 ماوە.  نهباوی  کانیش  رەبه شۆڤێنیه یه الی عه و پێناسه ئه
 

لی  فێری گه ی سیاسی نوێ گۆران کاتێک گۆڕان دەبوو، که کایه
مانی عیراق بۆ  رله ردەم په کورد بکات، خۆپیشاندانی له به

  وەی ناوچه رانه خۆیی کوردستان بکردایه، داوای گه ربه سه
رۆک جاش و  داگیرکراوەکانی بکردایه، داوای دادگاییکردنی سه

لە الییزم  اللیزم و مه ی که جه و داوایانه کانی بکردایه، ئه نفالچیه ئه
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وە شینی  دیهێنانی. به داخه به  شکستیان هێنا لهساڵدا ماوەی چڵ 
  وت به نه  شه )به یی ی گۆڕان له داوای ئابوری ناوچه رکردەکه سه

ی  ڵگه ی بۆ کۆمه کی دادوەرانه یه لسفه ( زیاتر بڕناکات، فه نموونه
  ڵگه کانی کۆمه یری تاکه ک چاو سه یه نیه که بتوانێت به کوردی پێ

کی  یه ڵگه مرۆی ناتوانێت کۆمه ی ئه و شێوەیه بگات. گٶڕان به
هوشیاری ئاوەزیی زانستی)علمانی عقالنی( دروست بکات، دوورنیه 

ش  ربۆیه کات. هه واونه لێرەشدا  ئامانجێکی تری ئیسالمی سیاسی ته
شارەکانی تر  رفراونبێت و کێشی له یتوانیوە به مڕۆ نه تا ئه

انیوە ببێته جێ ئومێدی یتو بێت، بۆیه نه باشووری کوردستان هه
اللیزم فڕێبدات و  رگی جه واوی به یتوانیوە به ته نه رینه. ئاواتی  به

بێت.  ی کوردی هه ڵگه کانی کۆمه کی زانستی بۆ پێکهاته وەیه خوێنده
کیانه که  یی و خێڵه ماڵه ر و هاندەرە بنه هێشتا به ئاگا نیه له فاکته

ر  گه وە تێنگات که ئه کورییان پێکهێناوە. هێشتا له  ڵگه کۆمه
ڵبژێرێت،  ر حزبێک هه یک هه ماڵه ورەی خێزانێک یان بنه رگه سه
ندام و  ک و دوو دەبنه ئه یه بێ یه ماڵه و خێزان و بنه کانی ئه ندامه ئه

یان پێوە  و مۆرکه کانیش ئه شیوعیه  ،. نموونه و حزبه ماوەری ئه جه
و  نگرانی دەبێ ئه یهبن. گۆڕان و ال بوو وانهەندە د رچه نراوە، هه

ماڵه.  ن یان بنه رن که دەڵێن پاکسازی فاڵن الیه البه  دروشمه نهێنه
موو شتێک پێویستی به شۆڕشی  کوردی پێش هه  ی ڵگه کۆمه

وە و  ا بناسنهێدکان خۆیانی ت ک که تاکهیه، شۆڕشێ ڕۆشنبیری هه
 کانیان.  بن له پێشێلکردنی مافه بێ دەنگ نه

و  مان، خاوەنی ئه رله کانی ناوە و دەروەی په گۆڕان وەك پارتییه
دەناڵێت. وە  خۆشییه مان نه توانا و داهێنانه نیه و به دەست هه

ردەمی ناکۆکی  سانی سه یان له که زۆربه، ی کۆی ئامێرکه چونکه مه
وارە  و قه الیی( پێکهاتووە. له مه-اللی )جهی دڵ کۆنخواز و داخ له

ڵک بێنێته  وە. گۆڕان دەتوانێت خهدەر  وتووە ناتوانن بچنه پاشکه
کانیان له  اڵم دروشمه کتردا، به گژ یه رجادە و بیدا به سه
وت کە دەی نمونه بە *الت، فازل میرانی رانی دەسه کانی سه ڕەشه هه

رناکات..لێرەدا  ، تێپهئەوەی پەالمارمان بدات دەستی دەبڕینەوە، 
که  ،ئابوریه و سیاسیه یه، ڵگه ی کۆمه نه الیه مه وتنی هه وە پێشکه ئه

 ک به تی کۆن و سواو دەهێنێت. نه الیه کۆتایی به ڕژێمێکی کۆمه
گۆڕان کوردستان  یەی ئێست تیکایه م پۆله ری. ئه گه زۆر و ناوچه 

شدا گۆڕان ئاسۆکانی  م ئامانجه پتر پارچه پارچه دەکات. له
 ونه.  گۆڕانکاری لێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سیاسی، پارتی. لە تاوانی فازل میرانی: ئەندامی مەکتەبی
وتی:  ئەوەی  هێرش بکاتە سەر  ٠٢١١حەڤدەی شوباتی 

بارەگاکانی پارتی دەستی دەبرینەوە. ئیدی لەو رۆژەوە نازناوی 
وەرگرت. شایەنی باسە لەو رۆژەدا مشار بە دەستی 

پاسەوانەکانی لقی چواری ئەو حزبە بێ دوودڵی تەقەیان لە 
رد و جەندەها منداڵ و خەڵکی ڕاپەریوی شاری سلێمانی ک

 کەسیان کوشت و بریندار کرد.
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 ،  پیرۆزبایی بۆ دەنێرنبانی  ڵهو تا بارزانی

 وەی گۆڕانیش بێدەنگه و بزوتنه
 

  ڕەخنه
 سوێد ٠٢١٢-١-١١

 
میندارى گشتى  ئهتاز بووەته  که م ڕۆژانه د.علی قرداغي   له
دوو ر و پیرۆزبایی  له هه كێتى جیهانى زانایانى موسڵمانان یه

بارزانی دووەم)مسعود بارزانی( و ینک  ,رکردەی، پارتی سه
کدا به  وەیه یشتوە، له کوبونه پیگه  بانی( الل تاڵه م)جه که بانی یه تاڵه

رزاوی،  وانه قه رکردەی موسڵمان، له ڵێک سه ئامادەبوونی کۆمه
لی کورد  وەی باکور و گه وتون که بزوتنه وەی ڕێککه ر ئه سه له

وە له  وە. ئه وە دژی بوەستنه موو پێکه دەبێت هه تیرۆریستن و
دەسەالتدارانی حکومەتی دڕندەکان و   کاتێکدایه که سوپای تۆرانیه

ن و  یتا خاکی کوردستان بۆردومان دەکه یتا په ، پهشیعە لە ئیران
 لی کورد.  ر گه نه سه دەستدرێژی دەکه

لیستی ڵویستی الوازی  وە هه رێتهدوەی که ئاشکرایه و ناشا ئه
رژەوندی بااڵی ئابوری و  رێمه به گشتی که به کوردستانی و هه

 ،وە ی کوردییهیەکرژوەندی موو به خستوەته پێش هه کانی قازانجه
سته  به مهکان پتر ال ڵ فارس و تۆرانیه گه کانیان له له گرێدانه ئابوریه

 وەیی.  ته نه نیشتمانی رژەوەندی به دکور تا
 
دەنگی  وەیه، بێ نشته و بیرهێنانه هرز ی سه وەی که جێگه ئه

ر  رامبه فا به وشیروان موسته تی نه رکردایه سه  وەی گۆڕانه به بزوتنه

ی  کان و موسڵمانه کوردەکان، وێنه تی تۆرانیه هێرش و سوکایه
ڵ  رزاوی تیرۆریست تێکه ڵ قه رەداغی که دەستی له گه لی قه د،عه

نی باسه ماوەی چڵ  لی کورد کاردەکات. شایه کردوە و دژی گه
ردەشت  سه)موو میدیاکانی بۆ  وەی گۆڕان هه ڕۆژە زیاتر بزوتنه

کانی  اڵم کێشه گرنگه (، به رخان کردوە)کارێکی باشه ته (*عوسمان
رامۆش کردوە.  رانی کوردستانی فه تری وەک هێرشی داگیرکه

لی  وتی د.  عه ڵوێستی چه ر هه رامبه نانه بێ دەنگیان به لیرەشدا ته
ر گٶران  گه لبژاردوە. لێ پێویسته ئه ر کورد هه رامبه رەداغی به قه

بێت  وماوانی کورد دەزانێت، بێ دەنگ نه مخۆری لێقه خه  خۆی به
لی کورد  ق به گه و جۆرە پێشێلکاریانه که دەرهه ر ئه رامبه به

ی خۆی و د.  مان باسیان بکات و بیانکاته کێشه رله دەکرێت و له په
ڵویستی  مان هه و هه هاوەاڵنی ڕیسوابکات  وی رەداغ لی قه عه

وەی گۆڕان الباڵێکی  نی باسه بزوتنه بێت. شایه نه ەکێتیپارتی و ی
یه بۆیه  سیاسی باشوری کوردستانه و بوونێکی دیارەی هه

ی به  ی که پیوەنده ڵویستانه و هه رپرسیارە له وەرگرتنی ئه به
 یه. لی کوردەوە هه چارەنووسی گه

 
 

، لە  گەنجە بوو لەسەر هۆنراوەیەکی دڵداری عوسمان: ئەوسەردەشت 
 ا  لە هەولێر تیرۆر کرا.بار و دۆخێکی شاراوەد

دژی  رەداغی لی قه رزاوی به ئامادەبوونی د. عه ی قه که یاننامه دەقی به
  لی کورد گه

135230.htm-12-http://islamtoday.net/albasheer/artshow    .سایتی د
 رەداغی لی قه عه

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=4   

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-135230.htm
http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-135230.htm
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4
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 اڵت بدات وڵی دەسه ئۆپۆزیسۆن دەبێت هه

 ک سازش.. نه
 ڕەخنه

 سوێد ٠٢١١-٥-٠٩
 

ی که  و شوێنانه  ت له نانه ی واڵتانی دیموکراتی و ته له زۆربه
ڵستکار  رهه رەی ئۆپۆزیسۆن یان به یه، به دیکتاتورەکان برەویان هه

الت وەربگرێت و  وەدایه که چۆن دەسه میشه له کاری ئه هه
التی  وە دەسه که ی خۆی پراکتیزە بکات. له الیه نامهر به

م(  له  که بانی یه رزانی دووەم و تاڵه کانی )به ی حزبه که ته حکومه
ەوەی وڵی بچوکردن وە  له هه کانه دانهرەتای  خۆپیشان سه

  ڵه هه مان  ڵستکارەکانیش هه رهه ڵکن، پارته به کانی خه داخوازیه
رژوەندی  ماوەرییان له گوماوی به هکانی ج ن و داخوازییه دەکه
 ن. الیی و جیهادا( نوقم دەکه مه-اللی ڕی جه تی)شه تایبه

 
الت  و دەسه )گۆڕان جوت پارتە ئیسالمییەکە( ڵێ ئۆپۆزیسۆن به

رژوەندی  کان که پێوەندییان به به مانییهیدەتوانن له پرسه نیشت
وەی  ەتیڤه. ئهبا و کۆک بن، کارێکی پۆز یه ته وە هه بااڵی نیشتماییه

ی  وانه ن، به پێچه ی ئۆپزیسۆن دەیکه  رسێ براکه رانی هه مڕۆ سه ئه
س بوونه قوربانی بۆی.  له، که دەها که کانی گه ئامانج و خواسته
وە و  التێک که کارایه له خۆدزینه ڵ دەسه دانیشتن له گه

ڵک له  )بڕینی موچه و دەرکردنی خه ی نوێ دروستکردنی کیشه
یرانی نوێ بۆ له خشتەبردن و  دروستکردنی قهر کار(،  سه

یه له دەستی  ی ئۆپۆزیسۆن هه قینه ی ڕاسته فریودان، چی پێناسه
 دەدات. 

 
  و پرۆژەی خۆی بهاوێژێنه  رنامه وڵ بدات به ئۆپۆزیسۆن دەبێ هه

شێک له  ک ببێته به ڵک، نه ردەم خه مان و ڕۆژانه بیخاتە به رله ناو په
ڵ  سەر مێزی سازش، له گه ڕ له رەی شه الت و وەک دووبه دەسه

ڕەنگه، کات بکوژێت. لێ چ ندەڵ رتاپای گه التێکدا که سه سهدە
مان هێمای  رانی به ناو ئۆپۆزیسۆن هه الت و چی سه رانی دەسه سه
کتر تینو  ڕی براکۆژی و شاخن که سااڵنێکی دوور به خوێنی یه شه

له کوێ  بێت، و بروا نه  بوون. له دۆخی وادا که متمانه
ک بڕوای  رەیه یه. هیچ به کی دیموکرانی برەوی هه وایه شووهه که
وەیه که ئۆپۆزیسۆن  ر ئه  واته باشترین چارەسه و دی نیه. که به

 رەو پێش بنێت. نگاوی به وە هه بیربکاته ەتیان ڕیالیستی و بابه
 

ڵک  شێک له بیرو بۆچونی خه که پرۆژەی ئۆپۆزیسۆنیش بووە به
ر  ماوە پۆلی ناڕەزایی جه ی شه رگه ناتوانێت به  الته سهو دە ئیدی ئه

ن،  رەبی باشترین نموونه کانی واڵتی عه بگرێت. خۆپشاندانه
وەیەکی زیندوی  له باشووری کوردستان تاقیکردنه ١٩٩١رینی  ڕاپه

ی  وانه وەی ئۆپۆزیسۆنی سێ براکه کردی به پێچه ترە. ئه
ماژەم پێدا، لۆکاڵی و وە بوو، وەک ئا قینه ئۆپۆزیسۆنی ڕاسته

ڵێک  ستن به کۆمه سێتی، پشت به ر ئامانجی و که سووربوون له سه
مان هێماکانی  رانی کوردستانه، هه یان الی داگیرکه هێز که رێشه

بوونی متیودی زانستی بۆ  اللی و نه جه-الیی ڕی مه شه
ی  ی سێ براکه و دانیشتنانه ڵکی ناڕازی. ئه تی خه پیشڕەوایه

ڵێک  وە دەچێت که کۆمه اڵت،  له ڵ دەسه مڕۆ له گه ئه ئۆپۆزیسۆن
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شایری  ی عه یه رکردنی کێشه شرەت   بۆ چارەسه رۆک عه سه
  رزانی به ورەتر)مسعود به کی گه یه ماڵه رۆکی بنه چوونه کن سه

ر هاتوو، بۆ  گه گرێت ئه کانیان نه زە له په  نموونه( که چیتر ڕێگه
 و بااڵ دەسته..  ئه  رەی که و دەڤه وتنه ڕێ بۆ ئه وەڕاندن که له

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 زانین چیمان ئەوێ* هد  ئێمه

 
 چوون اددوا به

 
 ٠٢١١-٥-١سوێد 

 
مێ چاودێری بارودۆخی باشووری کوردستانی  کهکە وەی  ئه

رەکانی  وە هێزە بزوێنه ن و زانستیه الیه کردبێ، به چاوێکی بێ
ک له ئاواز و رێچکه  ڕادەیهماشا بکات، تا  باشووری کوردستان ته

و  وە. ئه موویان دەخوێنێته هه )ئاخاوتن(* ی پرۆگرام و واتیله
تی له  ی کوردی به تایبه ڵگه ر دەکات که کۆمه به نجامه دەسته ئه

ڵێک پارتی و رێکخراو  باشوور، گێرۆدەی نێو بیری دڕکاوی کۆمه
ه لن کوردستانیا  شەی و به چوونی ئهوە ی پێشه بووە، که پرۆسه

الیی و ئیسالمی سیاسی،  مه-اللی ڕی براکوژی، جه ی شه لیته
 گیرکردوە.  ییدا و گۆشه ناوچه

 
ن و وونبوونی له نێو میدیاکان و  مانێکی درێژخایه نهدوای دیار

وەی  رۆکی بزوتنه را، سه ردەرکی سه به زینی له به دانه
چیمان زانین  وشیروان(، ووتارێک دەنووسێت که ) ئێمه ئه گۆران)نه

تی  الیه تی دەکات. ئاشتی کۆمه الیه وایی کۆمه ئەوێ( و باسی ئاشته
ڕی  ردەمی شه سه ی که له و ووشانه ر دەکرێت؟ ئه به چۆن دەسته

کام  ژاری کورد باسیان دەکات و هیچ ڵکی هه وە خه الییه اللی مه جه
ڕێک که  وە هێشتا گوێی لێناگرن. شه رکردانه به خۆشییه و سه له
وەی  کی مۆدێرن درێژەی پێدرا و بزوتنه شێوەیه  رە بهم جا ئه
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ی  و گۆڕە قوڵه گۆڕانکاری له باشووری کوردستان خسته  نێو ئه
 .ند ڵکه ئیسالمی سیاسی بۆیان ههبانی و  بارزانی و تاڵهمەسعود که 

 
ی  ر پرۆسه گه ر ناکرێت، ئه تی دەستبه اڵیه بێگومان ئاشتی کۆمه

کات و گوڵی له نێوا ناخی تاکی  رە نه که ندکردن چه سه کتر په یه
وێوە دەست پێ دەکات  یران له وە. کارەسات و قه کرێته کورد دا نه

ی  مان کۆپی بێت و وەک وەچه ک هه وەیه رەتای بزوتنه که سه
قامی کوردیدا خۆی بناسێنێت.  ی پێش خۆی له شه وانه ئه

ه ری گۆڕانکاری بزانێت و گوێ ل ک خۆی به ڕابه وەیه بزوتنه
وە.  نگەری دوژمنانه گرێت و بیانخاته سه گران نه هاواری ڕەخنه

ڵی درێژە به بیردۆزی پیالنگیری)کۆنسپریشن تیۆری( بدات بۆ  به
وە  ڕی دڵسۆزییه وپه خۆن و به ربه سه  ی که نانه س و الیه و که ئه

 .nوە بنێ ڵگه وتنی کۆمه پشکه  وێت پاڵێک به پرۆسه دەیانه
 

وتۆی  رێکی زانستی ئه ین چیمان دەوێ( چارەسهزان وتاری )ئێمه ئه
و وتارە  ی دلخۆشی بێت. ئه دی ناکرێت که جێگه میتودیکی تێدا به

بارەی  ند ک چه الیه ینی دەچێت که مه وتاری نوێژێکی هه  له
 ٢-نها باسی: ر ته ێ کات.  نووسه وە وە بۆ پرکردنه کردبێته

 
 اللی و  جه-الیی ڕی مۆدێرنی مه کانی شه نجامه دەرئه

ڵکانی توڕە  رای کردوە که چۆن خه ردەرکی سه ئیسالمی به
ر کار  سه وە، له ته تووشی مووچه بڕین و ئازار بوونه

  وەی که ر ئه  سه  خستووەته ی نه نجه اڵم په دەرکراون، به
ڕەنگی  مه بوونی هه دەست نه  ی کوردی به ڵگه کۆمه

ی  وەکه وە دەناڵێنێت و خودی بزوتنه سیاسیه

ر  نگه نها دوو ڕەنگ و سه ته )بزوتنەوەی گۆڕان(شیخۆ
 ندە.  سه ک ناوچه و هێڵی سیاسیان ال په دەبین، یه

 بۆ  ،یهیچ یەرنام کردوە که به وەی نه باسی ئهر  نووسه
ر  ر بکرێت؟ نووسه واییه دەستبه و ئاشته ئه یوە ئه

 ی کوردی پێ ڵگه کی سۆسیۆلۆژی بۆ کۆمه وەیه خوێندنه
کی و  هڵێک هێزی خێڵ توێژەکانی کۆمه ن ونیه، که چی

ڕۆژئاواوە   داری ناوچه رمایه گرێدراو به سهکە  یماڵی بنه
کردوە که  کی ئابوری نه یه لسفه ر باسی فه ندن. نووسه به

ڵگه  کانی کۆمه ش له نێو تاکه ڵێک پێوەندی هاوبه کۆمه
 وایی دروستببێ. ی ئاشته دروست بکات و بناغه

 وارە و  دەکات که نه له قه ر داوای شتێکی نووسه
الت دەتوانێت  دەسه  نه ،تی ی خۆیه وەکه ی بزوتنه رنامه به

کسانی  روەری و یه وانه دادپه ری بکات. له دەستبه
کتر.  خۆیی دادگا و خوێندن و ڕێزی یه ربه تی، سه اڵیه کۆمه

ی کوردی  ڵگه رەکانی کۆمه لێ ئاماژەم پێدا هێزە بزوێنه
یان  که رخه چه  ماڵه خێڵ و بنههاندەری پێوەرەکانی 

ی  ک ئاوەز و هوشیاری. زۆربه دەسورێنێ، نه
 رکردەکانن.  و سه  ماڵه کانیان ڕەبۆتێکی بنه ندامه ئه

ر  گه الم ئه ن، به به هێرش تێبگه  مه ر ئه نگرانی نووسه یه الیه وانه له
وە، زانستیانه بۆ دیاردەکان  نه دوور له هاندەر و سۆز بیربکه

ی ندام ندێ ئه وەک هه ،رگرییەکی کوێرانه ونه ناو به ناکه بڕوانن
ی رێکخراوەکانی  ڵه مان هه هه و کۆنی پارتی و ئیسالمی، شیوعی

یین و ئامانج و  ندێکیان ناوچه هه  وە، که نه پێش خۆیان ناکه
ر گروپیک یان  گه کی ڕوونیان نیه. بۆیه گرنگه ئه یه رنامه به

وە،  خۆی کۆبکاته ماوەر له وێژیت و جهل بهیا وێت په ڕێکخراوێک بیه
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ک  شداربکات، نه ڕێوەبردندا به ی به یه مووان له پرۆسه دەبێ هه
ڵێکی تریش ڕەبووتی بێ گیان و  رکردەبن و کۆمه ڵێک سه کۆمه

ی کوردی  ڵگه وەشه که تائێستا کۆمه ر ئه بێت. هه بوونیان نه
ند  سه وی دی په ئهویان  ئه ،ند ئیمارەتێکدا ر چه شکردووە به سه دابه

 ناکات.
 
 

 : وشەیەکی هەورامییە بە واتای ئاخاوتن. واتیله*
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کێشمەکێشی نیوان ڕەوتەکانی ناو بزوتنەوەی گۆڕان
 لە قازانجی کێ تەواو دەبێ؟

 بۆچون
 
 سوێد  ٠٢١٠-١٢-٥
 

لەسەرەتای دروستبوونی بزوتنەوەی گۆرانەوە تا ئەمرۆ، کۆمەڵێك  
جیاواز سەریان تێکردووە، ئەوەش پێوەندی بەو  راو و  بۆچونی

یە کە بە هۆی نارەزایی شەقامی کوردییە  کەس و ڕەوتانەوە هه
لەدەسەاڵت پەنایان بۆ ئەو بزوتنەوەیە بردوە. یەکێ لەو رەوتە 

ئیسالمی سیاسییە.  ئەگەر سەیری بۆچون  و  ، بەهێزانە
بکەین، ئەرگومێنتی تەنانەت ڕێکخەری بزوتنەوەکەش)نەشیروان( 

"ئێمە ناتوانین لە دەبینن بە ڕاشکاوی و بێ سڵەمینیەوە  دەڵی: 
ر یاسایەک  و هه پێوەر و ڕایەڵەکانی)ثوابت( ئاینی ئیسالم دەربچین

مان بۆجون لەالی  لەدەرەوی ئەوە بێ، پوچەڵ دەکرێتەوە"، هه
ندێ کاندید و الیەنگری ئەو بزوتنەوەیە چێ بووە.  سووربوون  هه

ی یاساکان بە ئاینێکەوە، جۆرێکە لە لەسەر بەستنەوە
ڕیگریشۆن)گەرانەوە بۆ پاشەوە یان پاشکەوتوخوازی( چونکە 
زۆربەی ئاینەکان ڕێژەیین و لە چوارچێوە و خوێندنەوەیەکی 
تایبەتیدا بیردەکەنەوە، ئەمەش دەبێتە گەورەترین رێگر بەرامبەر 

نان، بیرکردنەوەی تاکەکان و کۆمەڵگە بەگشتی،  بۆ نموونە مافی ژ
بازار و ئابوری، یاساکانی شارەستانی دەرباری کەسێتی و 
هاوالتی بوون، خوێندن و زۆر مژار و ڕۆژەڤی کۆمەڵگە. دووریش 
نیە  ڕێکخەری ئەو بزوتنەوەیە لەژیر فشارێکی گەورەدا نەبێ 
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کەبەو شێوەیە بیردەکاتەوە، بەالم دیسانەوە دەکرا ڕەها بیری 
 بکرداێتەوە.

پۆلی ئاینی لە نێو بزوتنەوەی گۆراندا، زاڵبوونی ڕەوت و شە
خۆرسکی ڕەگی خۆی دانەکوتیوە،  لەالیەک ئاستی بیرکردنەوەی 

ی موسڵمانە( و لەالیەکی  ٤١کۆمەڵگەی کوردی وایە) لەسەدا 
دیشەوە کاریگەری دراوسێکان، بە تایبەتی ئێران، عێراق و تورکیا. 

ێانە بە لەناو بزوتنەوەی گۆراندا بوونی کاریگەری ئەو دراوسێ
ئاشکرا و بە ئاسانی بەدی دەکرێ.  ئەوەی کە جێگەی مەترسییە 
رێگە نەدان بە کەسانی علمانی، چەپ و لیبراڵە لە ناو ئەو 

رچەندە لەزۆر شوێنەکاندا کەسانی سێکوالر جاڕی  بزتنەوەیەدا، هه
تنەوەیان دا و کاریشی بۆ دەکەن. لە بۆچون ولەدایکبوونی ئەو بز

دە  و گۆرانیش لەدژایەتیکردنی ئەم ندێ سەرکر وەاڵمی هه
 کەسانەدا)علمانی( دیارە، بە تایبەتی لە دیالۆگەکاندا. 

کەواتە ڕەوتی ڕابردووخوازی زاڵە بەسەر سیاسەتی بزوتنەوەی 
گۆرانداو ئەوەش هاوکێشەی بواری یاسادانان لە نیو کابینەی 

رێمدا دەگۆڕی. کەواتە ئامانجی دروستبوونی گۆڕان بۆچی و لە  هه
ێناوی چیدایە؟  ئایا ڕٶڵی کەسانی سێکوالر و ئازاد چیە، چۆن پ

دەتوانن کێشمەکێشەکان پاڵ پیوەنێن؟  تاکەی بزوتنەوەی گۆڕان 
درێژە بەو سیاسەتە دەدا؟ ئەگەر جاری پێشو تەنها دوو 
پەرلەمانتار رێزی سرودی نیشتمانی نەتەوەیی ئەی ڕەقیبیان 

ژی ەکا و ددبێڕێزی مان  الیەکی پەرلەمان هه نەگرت، ئەمجارە
ەگرن! ئەدی مەگەر گٶڕان بۆ دڵوێست  یاساکانی شارەستانی هه

گۆڕینی کۆمەڵگەی کوردی کار ناکات، بەاڵم کام گۆڕین؟ کام باڵ و 
تل بەوی دیکە دەدا و چۆن؟ تا ئێرە  تنەوەیەدا وڕەوت لەناو ئەو بز

ئیسالمی سیاسی بەهێزترین باڵە و بە سانایی گەمەکان دەکا. ئایا 

بن  یەبێ کەسانی بەرەی دووەم)علمانیەکان( بەو ئەرگومێنتە رازد
کە بااڵبوونی ئیسالمی سیاسی لەناو بزوتنەوەی گۆڕاندا جۆرێکە 

 هاوکێشەالرکردنەوەی تەرازوی هێز بۆ نەهێشتنی  لە 
 کردنی ڕەنگە جیاوازەکان؟نە  و پەسەند ەکاندیموکراتی
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 دەبوو بزوتنەوەی گۆڕان

 !لوەشاندنەوەی یەکیتی نەکا کار بۆ هه
 

 سوێد ٠٢١٠-٩-٠١
 

بزوتنەوەی گۆران دەیتوانی رێگای هێمنتر و نەرمتر بۆ گۆڕینی 
تێهزراندنی تاک و کۆمەڵگەی کوردی بگرێتە بەر و مۆدێلێکی نوی 
لە شێوازی رەفتارکردنی سیاسی فێری نەوەی نوێ بکا و داهێنان 

اتیانەی نوی بخوڵقێنێ.  ئەدی لە دۆزینەوەی رێگەی چارەی دیموکر
موو هێزێکی نوێ چییە، ئەگەر بناغەیەکی نوێی  مەگەر کاری هه

کۆمەالیەتی دروست نەکا. ئەوەی گۆران کردی و دەیکا، بەپێی 
میتودەکانی کۆمەڵناسی و  دەروونناسی سیاسی، زۆر جار 
پرۆڤیکاسیۆنی)گاڵتەی شەڕانگیزی( سیاسیە، بەتایبەتی بەرامبەر بە 

هێزی دایک و سووکردنی خەباتی پێشمەرگایەتی و الیەنی -یەکێتی
دی.  لێرەشدا گەورەترین خزمەتی نەیارە سیاسیەکانی یەکێتی 
نیشتمانی کرد، کە چەندان ساڵە خەون بەوەوە دەبینن، کە تلێکی 

ڵبەتە  ڵسانەوەی سانا نەبێ، هه مێژووی بەو هێزە بدەن کە هه
بکرێ. لە زانستی گروپ  لە گەورەکانی یەکیتی فەرامۆش ناشبێ هه

ر کاتێ کێشەکان بەرەو قوڵبوونەوە و   و رێکخراوچێکردندا، هه
داخران چوون، ئیدی  ئەوە سەرەتای جیابوونەوەیە.  بەهۆی 
ئەوەی کە کۆمەڵگەی کوردی پیوەرەکانی ئاین و بنەمالە و 
باوکساالری دەیبەن بەرێوە، زۆرجار جیابوونەوەکان دەبنە 

ێژووی کورد دەها شەڕی خوێناوی تیایە، .ئەزمونی م خوێناوی.
  تاکو شەڕی ئیمارەتەکان و ١٥١٤ر لە شەڕی چاڵدێرانەوە  هه

 
و ( ١٩٩١ی  ئاب٠١)و  ( ١٩١٤)جیابونەوەکەیبادینان و سۆران و 

ان و تەقەی ڕو دواتر دروستبوونی بزوتنەوەی گۆحەڤدەی شوبات 
  ڵبژاردنەکانی ئەم دواییە. ئەو کۆنترین شیوازە. هه
دی لۆ بزتنەوەی گۆران نەیتوانی ببێتە داهێنەری ئەو مۆدێلە ئە

نۆێیەی بیرکردنەوە؟ بەڵی لەبەر ئەوەی ژێرخانی هزری ئەو 
بزوتنەوەیە و  ڕابەرەکانی هێشتا لەو کەس و الیەنانە پێکهاتووە، 
کە کار ئەکتەر شەڕەی براکوژی و خێڵەکان و عەشیرەت و 

وچەیی و بنەماڵەیی و حزبەکانن. بیرگەلی هزری سۆزی سیاسی نا
باوکساری زاڵە بەسەر بیرکردنەوە و ڕەفتارەکانیاندا. لە باتی 

ڵسوکەوتیان دەبا بەرێوە، ئەدی  هوشیاری سیاسی، رق و کینە هه
ئەگەر وانەبوایە چۆن هێزێک پرۆڤێکاسیۆنی سیاسی دەکا و 

مان رەفتاری الیەنی نەیار دەکەن و تەنانەت منداالن  ئەندامەکانی هه
موو فەرتەنەی  ژەکانی دیش دەبەنە سەرجادە و...هتد ئەو ههو توێ

 ئاالو رەنگ چیە؟
گۆڕان توانی یەکیتی الواز بکا، بەاڵم لە رۆژانێکی نیزیکدا ئەگەر بە 
خۆیدا نەچێتەوە، لەبەر ئەوەی خۆی هێشتا خاوەن ئەو بەرنامە و 

نی دیش نتر لەیەکێتی و بگرە الیەنەکاائاس فەلسەفە توکمە نیە،
وزەکەی بۆ مۆدێرنیزمەکردنی و.  دەبوو گۆڕان تەوەدەتوێ

کۆمەڵگەی کوردی تەرخان بکا، ئەوەش کادیر بە ئەزموونی دەوێ، 
ئایا گۆران دەتوانی ئەوە بکا بەم شیوازە کارکردنەی ئەمڕۆی؟ 
ئەوە پرسیارێکە پێویست بوو رێکخەرەکەی پێش ئەوەی جاڕی 

ی بەهەند لوەشاندنەوەی یەکێتی بدا، بەووردی ئەم رۆژە هه
 وەرگرتایە، کە خۆیان و یەکێتی لەبەردەم چارەنووسێکی نادیارن!
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 ،ینەوەی مووچە لە داهاتی نەوتبڕ

 گرژی نرخەکان لە بازار دروست دەکا -اڵئاوسانی ئابوری هه
 نوچودابەدوا

 
 سوێد ٠٢١٠-١١-١
 

موو خێزانەکان لە باشووری کوردستان  برینیەوەی مووچە بۆ هه
ر الیەنێکی دی بێ،   ری، لەالیەن پارتییەوە یان ههبێ پالنی ئابو بە

کاریگەری خراپ دروست دەکات لەسەر جومگە ئابورییە 
ژیانییەکانی کۆمەڵگە و تاکی کوردی و گرژییەک و لە ئاستی 
نرخەکان، لە بواری جیاجیاکان دروست دەکات. لەوانە بواری 

 .هتد. خانوسازی، نرخی شتومەک لە بازاردا، هاتوچوو، پیوەندی و.
تەنانەت کاریگەری نەرێنیشی دەبێ لەسەر ئاستی دەروونی/ 

 کۆمەاڵیەتی.
پالنێکی ئابوری توکمە، کە بە پێی شرۆڤەی زانستی  بە بێ 

مەالین بێ، ئەو جۆرە بەڵێنانە، ئەگەر نەشخرێتە بواری پراکتیزە  هه
ڵبژاردن بێ، ئەنجامگەلیک نەرێنی لێ  کردن و تەنها بۆ بانگشەی هه

. دەبێ بەووردی چاو بە زیان و قازنجیدا بخشێنرێت و  دەبێتەوە
 بێ کە تەماشای ئاستی بژیوی بکرێ.دەبێ پیوەرێکی نیشتمانی هه

ئایا توانای هێزیی کڕینی تاک و خێزانەکان لە کۆمەڵگەدا چەندە. 
ئایا ئەو مووچە دەبێتە هۆی ئاسانکردنی ژیانی هاوالتی، یان تەنها 

هاواڵتی دەتوانێ خەرجی بکا؟  الوازی هێزی ئەو پارەیەی کە 
زۆرجار لە والتێکی وەک سوێد کە نرخی خانووبەرە یان بودجەی 
سااڵنە بەرز دەبێتەوە. بانکی نیشتمانی سوێد یەکسەر کۆمەڵێک 

نگاو دەنی، تاکو لە ئاستێکدا ئەو نرخانە ڕابگرێ، واتە سنورێکی  هه
 بۆ هەاڵوسانی ئابوری دابنێ، ئەوەش بۆ ئەوەی هاوالتییان

مان کاتیشدا نرخی کرۆنی  بەگشتی زیانیان لێ نەکەوێ و لە هه
سوێدی دانەبەزێ و گرژییەک نەکەوێتە ناو نرخەکانی بازارەوە. لە 

.( لەسەر کڕین و فرۆشتن interestسوێد ئاستی سوود وەرگرتن)
دادەنێ، تا ئەو هاوکێشەیە ڕاگرێ، کە باری ئابوری والتی لەسەر 

 بەندە.
ووچە، بەبێ بنەما، زیانی گەورەی بیرۆکەی برینەوەی م

کۆمەاڵیەتیشی لێ دەبێتەوە، لەوانە دابەزینی خواستی کارو 
می خۆماڵی لە سەر ئاستی هەرەوەز و تاک، کەمبوونی  بەرهه

ئاستی چاالکییە مرۆییەکان. ئێمە وێنەی کۆمەڵگە تەمەڵەکانی 
کەنداومان لەبەردەمە، یان دانیشتوانی ڕەسەنی کیشوەری 

ەبرجینەکان( کە وەک قەرەبوو بێ بەرامبەر دەولەت ئوسترالیا)ئ
مووچەی بۆ بریونەتەوەوە. لەناو ئەواندا، ئاستی بێکاری، خوگرتن 
و ئالودەبوون بەمادە هۆشبەرەکان، ئەلکهولیزم، نەخۆشی 
دەروونی و جەستەیی و دەها کێشەی دا، کە دەبنە کۆسپ لە 

 بەرەو پێشچون و گەشەسەندنی  کۆمەڵگە.
 

 ید، کێشەراهات و موچە بێ  بیرکردنەوەی وود یبەخشینەوە
ئۆربانیزم) چۆلکردنی الدێ( دروست دەکات. بۆ نموونەی بەهۆی 

ندێ حزب لە باشووری کوردستان بێ بەرامبەر  ئەو بیمەیەی کە هه
دەیدنە ئەندامەکانیان، کە زۆرجار لە مووچەی مامۆستایەک پترە، 

و ئاژەڵداری بدەن، ئامادە نین درێژ بەکاری کشتوکاڵ و باخداری 
یە لە شوێنێکی وەک دەشتی  مەگەر لەوە کارەساتی  ئابوری هه
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شارەزووردا سەوزەمەنی خۆماڵی نەچێنرێ و لە تورکیا و 
 سوریاوە یان ئێرانەوە هاوردە بکرێ.

گەورەترین  کەواتە پێشنیار برینەوەی موچە بە بێ پالنی ئابوری،
قەوارەی ئابوری  زیان بە جومگەکانی کەرتی گشتی و تایبەتی و
بە کەسێتی  یشباشووری کوردستان دەدا. گەورەترین زیان

تاکەکان دەدات و داهێنانیان دەکوژیی و بە بەسەرچوونی کات، 
 زانیاری گشتییان و هاندەرێکی ئەوتۆیان لە ژیاندا نامێنێ.

 
لوێستی نواند و کاردانەوەیەکی  بزوتنەوەی گۆڕان لێرەشدا بێ هه

 ا پرۆژەیەکی پێچەوانەی ئامادە نەکرد.نەبوو، بەرنامەیەک ی
 
-http://gulan

media.com/t_detail.php?section=1&id=13908  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گرتن ئازادی ڕادەربڕین و ڕەخنه
 

٠٢١٢-١٢-١١  
ی  ییانه ژیانی بنچینه  ەکی لهر نی سه ڵێک الیه ڕادەربڕین کۆمه ازادیئ

پاندن  بێ بوونی سانسۆر و چه دا گرتووەته خۆی که به ڕۆژانه
یه  ڵگه و کۆمه ی که ئه رانه الت و هێزە بزوێنه و دەسه ن ئه الیه له

ر بکرێت. ئازادی ڕادەربڕین ئازادی  به ڕێوە دەبێت دەسته ن به دەبه
موو  ست و هه ههکردن، ئازادی مانگرتن و ئازادی دەربڕینی  قسه

کانی تردا به  ڵ مرۆڤه کانی له گه ک که بوونی مرۆڤ و مافه ئازاییه
کسان بێت، )ىڕوانه لینکی هاوپێچ( ئازای رادەبرین  چاوێکی یه

 و و ئایدیاکانیش دەگرێته خۆ.   نی و رەخنه مه ئازادی چاپه

http://gulan-media.com/t_detail.php?section=1&id=13908
http://gulan-media.com/t_detail.php?section=1&id=13908
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اڵتی کوردی و  ی ئازادی ڕادەربڕین، دەسه پێوەست به پرۆسه
ڕەنگی   مه ند الفی دیموکراتی و باسی مافی هه چههێزەکانی، 

)مافی  و مافه واوی ئه ی ته نه پێناسه بۆچۆنی تاکی کورد لێبدەن، ناگه
ک  یه موو رەخنه التێک که له هه ر  دەسه گه ئازادی رادەربڕین(، ئه

اڵتی خۆی بۆ  رژوەندی دەسه پێی به بترسێت و سنوورێکی دیار به
تاک   رەتاییه  که و مافه سه دابنێت، ئه ران و یان هاوالتی نووسه

 تی لێی زەوت دەکات و قۆرخ دەبێت.  یه هه
 

رباری ڕەنگی جیاواز  کان سه له منداڵدانی ئازادی ڕادەربریندا مرۆڤه
ن و  کسانی خۆیان دەکه ست به بوون و یه له بیرو رایاندا، پتر هه

انی کانی دروستکردنی پێوەرەک رەکییه سه  شداری له پرۆسه به
راویزکردنی  هۆی په  شی دەبێته که وانه ن. پێچه دا دەکه ڵگه کۆمه

یڕەوی چینێکی تری  اڵت دەبێت و په توێژێک یان چینێک بێ دەسه
التیان مۆنۆپۆڵ  کانی دەسه گرنگه نه  وەی الیه ن که جڵه ساالر بکه

ترسی  ی ئابوریدا گرتووە. مه رمایه ر سه سه کردوە یان دەستیان به
فراوانی   ی رینه الت یان به وەدایه، که چێنی بێ دەسه ە لهم بار ئه

ست، چونکه  به اڵت دەبێت و خواستی ناگاته مه ڵگه بێ دەسه کۆمه
کۆکانی ئازادی رادەربرینی لێ زەوت  س گوێی لێناگرێت یان سه که

 کراوە. 
 

 شێکی ئازادی بیراندنه به -گرتن ڕەخنه
 

کانی  مافه  رگری له ەکارێت بهبوو، هاوالتی د که ئازادی رادەبڕین هه
کانی. که  دیهێنانی خواسته بکات و بێ ترس کاربکات بۆ به

ست به بوونی خۆی دەکات که  مالندن ، هه خه  کانی هاتنه خواسته

که  و ئامێر و دەسه کێکه له یه  یه. لێرەدا ڕەخنه ڵگه و کۆمه شێکه له به
ن و ژیانێکی پێ  سته دەکه رجه ی که ئازادی را دەربڕین به گرنگانه

وەک   کانی رەخنه یری کایه نها سه رج نیه ته خشن. مه دەبه
وە هاوالتی دەتوانێت  ڕەخنه  ی ڕێگه رێنی بکرێت. له کی نه یه پرۆسه

رەنگی  مه الته بکات که باسی هه و دەسه چاودێری کارەکانی ئه
 زی..هتد دەکات.  تی، ڕەگه الیه سیاسی، ئابوری، ئاینی، کۆمه

 
 التی خۆماڵی ڕەخنه له دەسه وەست به ێرێن پڕادەرب

 
الت دەربارەی ڕای ئازاد و  رپێی بۆچونی دەسه کی سه وەیه خوێندنه

ر دەکرێت، که  به نجامه دەسته و ئه گرتن، ئه له ناویشایاندا رەخنه
کانی تر  کیش پارتییه کێتی و تاڕادەیه اڵتی کوردی) پارتی و یه دەسه
پێی  گرتن به ی(، پێیان وایه دەبێت ڕەخنهپێی قەوارە به  که ریه و هه

ندی  به  ک له وان بێت هیچ هاواڵتییه یڕەوپرۆگرامی ئه په
چێت. راسته باسی ئازادی و ئارامی و  سنوورەکانیاندا دەرنه

گرتن له هاواڵتی  اڵم بۆ ڕێگه ن، به دەکه  وای ئازادی رەخنه شوهه که
د و نموونه کورد و کۆتکردنی، بۆ دەمکوکردنی دەنگانی ئازا

ندەڵی و شیوازی  له گه  ختانه رەخنه کان که خۆ به نه بێالیه  پێنوسه
تێک له  شامه الته حه و دەسه الته دەگرن، ئه و دەسه ڕێوەبردنی ئه به

ی  قینه نی راسته میدیای زەبالحی کارتۆنی دروستکردووە و الیه
ا الت پێی وایه بوونی دەه ئازادی ڕادەربڕینی قۆرخ کردوە. دەسه

م هی حزبن( ئیدی ئازادی  رجه سه  ناڵێکی تیڤی)که ند که گۆڤار و چه
ناڵ و  وەیه ئایا که ئه  ر کردووە. پرسیارەکه به بۆ هاواڵتی دەسته

کی توند بۆ جارێک له جارن له  یه و پارتییانه ڕەخنه یاندنی ئه راگه
 خێرە. لی تا ی نه که وە؟ وەاڵمه نه ر خۆیان بێ سانسۆر باڵو دەکه سه
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  بات که زمانحاڵی پارتیه ی خه مرۆش بۆ نموونه نه ڕۆژنامه ئه
ر بارزانی دووەم )مسعود بارزانی( بالو نه  کی له سه یه رەخنه

کێتیه ، باسێکی  وە،  نه کوردستانی نوێ که ئۆرگانی یه کردوەته
واته هێشتا ئازادی  بانی نه  نووسیوە. که ر تاڵه رینی له سه نه

کانیدا به  یاندنه کوردستان و له نێو ڕاگهرادەربرین له باشوری 
ی  و ئازادیه بووە،  ئه کاندا له دایک نه یاندنی پارته تی ڕاگه تایبه

کان  ئاسمانیه  رتووکه وەی په ن له سنووری شیکردنه باسی دەکه که
رێنی له دەرەوەی  ی نه ڕەخنه  یه ڕناکات، بڤه رەکانیان تێپه مبه و پێغه

و   ورەیه یان لێ بگیرێت. کفرێکی گه نیان ڕەخنهکا له ئازادی و یاساگه
یری  ر وەک دوژمن سه کسه سێک ڕەخنه بگرێت، یه ر که گه ئه

ی  ک یان له دەروەی بازنه ش که به هۆیه و پێنوسانه دەکرێت. ئه
راوێزکردن  ورەتین سزای په تی ڕەوند( تووشی گه تایبه التن)به دەسه

نیشتمانیشن،  چارەنووسیان له  ی له وانه وە، ئه تی دەبنه و سووکایه
 باشتر نابێت.   مه حه  ردەشت عوسمان سۆرانی مامه سه

 
ر هاوالتی کورد له باشوری کوردستان، وەک ئاماژەم پێدا،  گه ئه
  کات، نه وە نه الته و دەسه ست به بوون و خۆی به گرێدراوی ئه هه

ا دەه وا سه کانی خۆی بکات، ئه توانێ به ئازادی باسی خواسته
یاندی دیش دروست بکرێت،  به سامانی  و تیڤی و راگه ڕۆژنامه

وەی ئازادی  ر ئه خۆیانی نازانێت و بگرە گوێشی پێ نادات. له به
بێت. که  مه بوونی هه سته ڕادەبڕین بوونی نیه، داهێنانش ئه

و  بێت، شتێک نابێت ناوی چاالکی بێت که ئه داهێنانیش نه
 ێت.ر رەو پێش به یاندنانه به راگه

 

ی هاوالتیانی کورد له  و راستیه، دەبینن زۆربه لماندنی ئه بۆ سه 
کان  کوردیه  ناڵه یری که باشوری کوردستان هێندە چاودیری و سه

متر  کان تا دێت که ری ڕۆژنامه شکری خوێنه ن و بگرە له ناکه
دەبیت، چونکه  هاوالتی کوردی به گشتی بوونی خۆی تیا 

   وە.   نادۆزێته
 

و پرۆسه  نگاندن له ڵسه رنجدان و هه گرتن، تێڕوانین و سه ڕەخنه
 ەن وەی الیه که بۆ نۆژەنکردنه   ن و پێویستیانه وزیند
نووسین له   باربردنی پرۆسه ڵگه پێویسته. له جۆرەکانی کۆمه مه هه

اڵتی حزبی  وە له باشووری کوردستان، که دەسه اڵته ن دەسه الیه
ی  پرۆسه  ی که ترسیانه و مه ێکه لهک تێدا مۆنۆپۆل و ساالرە،  یه

خۆشی و  ی نیشتیمان  تووشی نه شه و به گرتن له نووسین و ڕەخنه
ندام و  ر له ئه شکرێک نووسه سیستی کردووە.  دروستکردنی له

رخستنی  اڵتدار له پێناوی سه ردوو پارتی دەسه نگرانی هه الیه
ێنانی پارتیسازیدا کاره ک و به الیه رژەوندی ئابوری له و به  ماڵه بنه

  قینه رانی راسته تیکردنی نووسه کانی ژیاندا، دژایه موو کونجه له هه
کی زۆر،  رخانکردنی پارەیه وە، به ته ته و دڵسۆز به نیشتمان و نه

ڵکو  گرتن، به نێ ڕەخنه ك ته کی ترسناک، که نه بووەته دیاردەیه
ی که  وانه ڵگه الواز ببێت و ئه کانی تری پێویست بۆ کۆمه زانسته

رەکانی   کته ڵگرە ئه مهه ڵه ر قه به ن، له ت بکه وێت خزمه راستی دەیانه به
اڵته،   و دەسه کان، که پێش داهینانی چاوەڕێی پاداشن له هیپارت

وەی  واشه بکرێن. کردنه ران چه کرێت و  خوێنه کاریان بۆ نه
شه و سیمای ار و ڕۆژنامه کارێکی باڤدەرگاکان به ڕوی گۆ

ی زمان و خنکاندنی گیانی  ر الشه سه له ەکاڵم ن وتنه، به پێشکه
گرتنیش خنکا ئیدی شتێک نیه ناوی  ڕەخنه.  که گیانی رەخنه
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ندامی  ندێ ئه رەوەری  و ئازادی مرۆڤ بێت له دەربریندا، هه سه
ر  ن، له هه رایی دەبه ش فێری ڕەوشتی دووڕویی و مه ڵگه کۆمه
و  وە. ئه دەنه پله با ئه ١٤٢به وان  ک پاداش زیاتر بێت، ئه الیه

ی که دیکتاتۆرێک و  ڵگانه و کۆمه کێکه له پێوەرەکانی ئه ش یه سیمایه
 ڕێوە.  ن دەیبات به ک الیه اڵتێکی یه دەسه

 
ی   ٥رە  الپه ٤٥١ی میدیا ژمارە  نامه فته م وتارە له هه تێبینی ئه

 وە.. باڵو بوەته ٠١/١٢/٠٢١٢ڕۆژی 
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 

 

 ژوانی دەسەالت لە الیەن ئۆپۆزیسۆنەوە
 

 چوون و سەرنجدادوا بە
 

 سوێد ٠٢١٠-١-٠٠
 

نە دەسەالت پێویست دەکا لەسەر ئاستی سەرکردایەتی،  
گونجاوە. لە زۆربەی  وانەکەشیئۆپۆزیسۆن ببێنی و نە پێچە

واڵتانی دیموکراتی لە کێشمەکێشی نێوان دەسەالت و ئۆپۆزیسۆندا، 
ر الیەک بەرنامەی  ئەوی دەی بە پرۆژەی دژەیەک و خستنە  هه

ڕوی چارەسەر بۆ کێشەکان و ئەو گرێیانەی کە کۆمەڵگە تووشی 
دەبێ، ڕەتدەکاتەوە، یان چۆنییەتی سەرکردایەتی و بەریوەبردنی 

 ر یەکەیان سەنگەری خۆیان دەگرن.   کۆمەڵگە، هه
ئیسالمیستی ئەمرۆی کوردی لە باشووری  ئۆپۆزیسۆنی پان

کوردستان، بەسەرکردایەتی سەرۆکی بزوتنەوەی گۆڕان، لێرەشدا 
وری کوردستان هێنایە داهێنانێکی نوێی بێ ئەنجامی لە باشو

ی ی)ئۆپۆزیسیۆن( لە ئامانجی سەرەکی خۆی، دوورگۆڕێ، بەرە
)گۆڕان و خستەوە.  ئەم دوا ژوانەی سێ براکەی ئۆپۆزیسۆن

وراگەی سەرۆکی زەردەکان، لە  بۆ هه جوت پارتە ئیسالمیەکە(
مان شانۆگەری دەچێ، کە چڵ ساڵە بزوتنەوەی کورد  درێژەی هه

ر سێ برا  لەگەڵ ڕژێمی داگیرکەری عەرەب دەیکا لە بەغدا. هه
بە تایبەتی پارتی، لە ئۆپۆزیسۆنەکە باش دەزانن، کە دەسەاڵت 

ماوەی تەمەنی سێ ساڵەی ئۆپۆزیسٶندا، هیچ  یەکێ لەو بەڵینانەی 
عەرەب بە کوردی لە  مان دەسی دەسییە، کە نەبردوە سەرو هه

 ،کا. ئەگەر حزبیک مشار بەدەست و ڕەشاش تەقێنەریعیراق دە

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
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بە ڕۆژی ئاشکرا تیرۆرکردبێ،  سەرکردایەتی بکا، منداڵی کورد
ەڵکی وتوێژ دێ. ئۆپۆزیسۆن و دەسەالت کاتێک ئیدی کەی بەک

کە ترسێک یان کێشەیەکی کاتێک یەکانگیر دەبن لە بۆچونەکانیان، 
چارەنووساز دێتە ئاراوە کە زیانی  بۆ ئاسایشی گشتی دەبێ، نەک 

نموونە. ئۆپۆزئیسیۆن  ۆێشەی چۆنیەتی خەرجکردنی بودجە، بک
بەرامبەر بەو  نەک بۆچونەکانی کورتی هێناوە، بەڵکو نابیناشە

ناڕەواییانەی کە دەسەالت دژی گەلی خۆی دەیکا. دەسەاڵتێک کە 
 و داوای خەڵک بە کودەتا تێ بگا)بروانە لینکی هاوپێچ(.  ڕەخنە

دەسەاڵت ئەگەر ڕاستگۆیانە کاری بکردایەوە و گوێی بە 
ئەجندەکانی رۆژەڤی کوردستان لەو پارچەیە بدایە، لە تەقەی 

وە ، تاوانبارانی ڕاپێچی  ٠٢١٢وباتی یەکەم گوللەی حەڤدەی ش
دادگا دەکرد. کەمتەرخەمی و گۆێ نەدانی ئۆپۆزیسۆینیش لەوەدا 
خۆی دەرخستن، کە ئەوان گۆییان بەو تاوانە نەدا و بێ دەنگ 
بوون لێی،  ئیدی بوونەوە بەبەشێک لە پرۆسەی بەریوەبردنی 
ا دەسەالت و ڕژێمەکەی. ژوانی ئۆپۆزیسۆن لەگەل دەسەالتێکی، ت

نگاوێکی  هه ارادەیەک داسەپاو بەسەر گەلی کورددا، خۆی لە خۆێد
دی شکستی ئۆپۆزیسۆنە. چونکە کارئەکتەری سەرکردەکانی بە 

لستییەوە کارناکەن، خۆیان نەکردوەتە بەرەیەکی لە  گیانی بەرهه
یاسای گۆنا دژەکانی نێو کۆمەڵگەی کوردی و پۆلێنە تایبەتیەکان، 

کیێشی جیاوازییەکان. دوورنیە ئەوەش کە دەبنە سەرچاوەی کێشمە
)گٶڕان  لە ئەنجامی ئەوە بێت، کە خودی سێ براکەی ئۆپۆزیسیۆن

ردەی سیاسی دەسەالتن و ەمان پەرو هه و جوت پارتە ئیسالمیەکە(
 لە منداڵدانی حزبەکانی ئەو دەسەالتەوە کەوتبێنە سەر زەوی. 
بێت ،  ئۆپۆزیسۆن ئەگەر بەراستی سەرپشکی نارەزاییەکانی گەل

ئەو پەیامی گۆڕانکاری  نابێ لە ژوانی سازشدا خۆی ببینێتەوە،

نووکەیی و درێژخایەنەکانی دیار بێ.  ڵگرتووە، دەبێ ئامانجە هه هه
ر کێشەزەقەکان کە ئۆپۆزیسۆنی  ئەمڕۆ  ناتوانێ ئەوە  یەکێ لە هه

نگاوی ئۆپۆزیسۆنی کارا( بنێ، مینتالیتێت و پێکهاتەی  نگاوە) هه هه
ی ئەو ئۆپۆزیسیۆنەیە، کە لە چەند شەپۆلی سیاسی و جومگەکان

کاریگەری دەرکی سێبەری داگیرکەرانی کوردستانی لەسەرە و 
ندێ  وەک دەزگایەکی یاری سازی دەستی الیەنی دی تیایەو هه

جار هەڵوێستەکانی بەرامبەر دەسەالت، وەک کارتێکی کاتییە، کە 
بەالنیسی ئاخافتنی کاتەکی تەواوبوو، دەبێتە ئەو کارتە تەلەفۆنەی 

تیا نەماوە، ئەمەش زۆر جار لەوبەشەیدا ڕەنگ دەداتەوە کە پان 
دەستە. ئەوەش هوکارێکی دی  ئیسالمی سیاسی تێیدا جڵەوەی بە

بنەڕەتییە کە زۆر الیەن و کەسی سەربەخۆ بە چاوی گومانەوە 
سەیری ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دەکەن، کە ئەگەر بێت و ڕۆژیک لە 

ێتە دەستی کۆمەڵگەی کوردی لە باشووری رۆژان دەسەاڵت بگر
کوردستان، وەک واڵتی میسر و تونس و لیبیا بەرێت. بزوتنەوەی 
گۆڕانیش تاقانە دەبێتەوە و لە هێزی ناوچەیی خۆی ناتوانێ 
دەربچێ. بەگشتی پرۆسەی ئۆپۆزیسیۆن شکستی دێنێی و هاوالتی 

نا ئاسایی هێندەی دی تووشی بی ئیومیدی دەبێ و دووریش نیە پە
بۆ کام هێز و میتود بەرێ بۆ سڕینەوەی ئەو دەسەاڵتە، باشترین 

 نموونە میسر بە گەڕانەوەی هێزە کۆنەخوازەکان.
 
 

وتەبێژی مەكتەبی سیاسی پارتی، رایدەگەیەنێت دەرگایان بۆ دانوستاندن كراوەیە، بەاڵم دانوستاندنی 
ی شوباتی رابردوو 71ودەتا لە مەرجدار بەئەنجام ناگات، هەروەك ئۆپۆزسیۆنیش بەهەوڵدان بۆ ك

 و دەڵێت لەوبارەیەوە ئامۆژگاریان كردوون ئەو رێگایە نەگرنەبەر تۆمەتبار دەكات
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%d

-b%8e%da%98%db%8c
-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c

http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
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-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d8%b3%db%8e
-%d8%a8%db%86-%d9%87%db%95%db%8c%db%95

%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%
8c%d8%9b/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ر وا بڕوات باشووری کوردستان گه ئه

 دەبێته سێ پارچه زیاتر
 وەی گۆڕاندا رۆکی بزوتنه کانی سه ری ووشه ك له سێبه یه ڵوێسته هه
 

 دیدی سۆسیۆلۆجی سیاسی
 

 سوێد ٠٢١١-٠-١١
 

 وتنی تۆبزی گوڵناگرێت پێشکه
هزری   مان توانیوە بناغه ین که هێشتا نه ئێمه داوای گۆڕانێک دەکه

کانی  ین، هێشتا جومگه ی کوردیدا بۆ دروست بکه ڵگه له کۆمه
ش  رەڕۆیانه ر سه گه ئه و هێزەیان تیانیه که بیگرنه خۆ. ئه  ڵگه کۆمه

 پارچه دەبێت،   نگاوبنێن هێندەی تر کوردستان پارچه هه
  

یەکی جیاوازدا،  ند ناوچه ر چه سه  ی کوردی به ڵگه شبوونی کۆمه دابه
ریت، ئاین، ئابوری و ئاستی  نهچلە ڕوی جوگرافی، زمان، 

رانی  می داگیرکه بوونی کوردستان و سته هۆی پارچه هوشیاریدا به
چووی له نێوان توێژو  کی لێک نه وایه هه و ش کوردستان، که

چوونه خاڵی  و لێك نه کی کورددا دروست کردووە. ئه کانی گه چینه
کان.   شه وە تاکو خاڵه هاوبه جیاوازی و ناکۆکی پتر زەق کردوەته

هێزەکاندا داکوتییوە، زل چوونه ڕەگی لەنێو  و لێک نه نانەت ئه ته
  گرنگه  کاتێکی ئێجگاری دەوێت. بۆیه گٶڕانکاری میکانیزمی 

کی  مایه بنه سەرچەمەیله رهێزێکی نوێ که دروست دەبێت،  هه
کانی خۆی دارێژیت.   نه خایهیی و درێژ نووکه هه  رنامه زانستی به

http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
http://www.hawlati.co/%d9%88%d8%aa%db%95%d8%a8%db%8e%da%98%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%db%8e-%d8%b1%db%8e%da%af%d8%a7-%d9%87%db%95%db%8c%db%95-%d8%a8%db%86-%da%86%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%9b/
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رەتای  بکات، که سهرەنگ  مه هه ایم ی فرەبنهیڕەو دەبێ په
 ی دیموکراتی بێت.   ڵگه دروستکردنی کۆمه

نفال و  به  ی کوردی له باشوور هێشتا له تراومای ئه ڵگه کۆمه
ژنوکانی  و ئه  وە دەناڵێنێت، جومگه ی براکوژییه ند ساڵه ڕی چه شه
من و ی  سێتی شکاوە و دەناڵێنیت، پرۆسه و که دەم رق و کێنه به

تی  وایه ته کبوونی نه یه  ین زیانی بهرورەت وان، گه ئیوە، ئیوە وئه
 .داوە

 
ی  وەی له پرۆسه راوێزکردنی، دورخستنه ر هێزێک  و په دابڕینی هه

و  بینی،  ئه وەی بوونی و نه ی سڕینه ، نیشانه ڵگه رێوەبردنی کۆمه به
ان بروای به وەی گۆڕ ند بزوتنه که چه  وە دەسته دەدات به  نجامه ئه

یه.  ڕنگی بیروباوەڕە له باشووری کوردستان هه مه دیموکراتی و هه
وشیرواندا، ناوبراو ناوی  مجارەی نه ی ئه که  وتنه یامی چاوپێکه له په

کان  په باتی چه نها کۆشش و خه موو هێزەکانی  هێناوە ته چاالکی هه
ی  اویشتهوە دەره ر ئاستی تاک یان رێکخراویی. ئه بێ ، چ له سه نه
شاخ و هزری  )عەقڵی(زەیەوشیروان هێشتا به ئاو وەیه که نه ئه

وەیه که  ئه  ی وە دەرهاوێشته ردەمی کۆن کاردەکات. ئه سااڵنی سه
پ و مارکسیزم و شیوعییه،  ند ڕقی مێژوویی له چه ناوبراو چه

 کانیدا باسکردووە. زموونه وەی ئه وەش به ئاشکرا له نووسینه ئه
 

الم له  کنۆکرات و علمانی دەکات، به تی ته اسی حکومهوشیروان ب نه
ککه و شۆڕشی ئیسالمی  ریکه کوردستان دەکاتە مه ر خاك، خه سه

کی ڕوحی ئاینی  یه لسفه وێت به فه سیاسی هانددەدات، دەیه
کان  نجه بخات، گه ی کوردستان پێش یه و پارچه ڕۆژی ئه پاشه

 کی ناکۆکه. چونکه وە پارادۆکس و بۆچونێ وە، ئه هوشیاربکاته

 
ن بۆ  الیه مه کانی سعودیه توانییان ئازادی هه رکاتێک شێخه هه
نجانی  یش دەتوانێت گه(وشیروان نه)ربهێنن،  رەب وەبه نجانی عه گه

کان و  وەی ئیسالمی ئیخوانه ری بزووتنه اڵهوئەکبه کوردستان به ئه
میان  خهکان، هوشیار بکات و  ربه ئێرانی شێعه ڵی ئیسالمی سه کۆمه

 بخوات.
  

ی گۆڕان  کی زانستی بۆ پرۆسه وەیه وشیروان لێرەشدا خوێندنه نه
نیه و سوود له هاندەری ئیسالمی سیاسی ئاینی، که زۆر جار له 

وتووخوازن،  وەردەگرێت.   رگێکی سیاسیشدا بن، پاشکه ر به هه
م اڵ رییه، به گه و تایفه ماڵه کی بنه ر ئێسک دژی خێڵه وشیروان تاسه نه

وان دروست دەکات و به هاندانی پێوەندی  مان کاتدا کۆپی ئه له هه
ی کوردی پتر له ڕوی  ڵگه کانی نێوان تاکی کۆمه ئاینی، پیوەندیه

ئیسالمی  ،وشیروان وە. نه ک هوشیاری توختر دەکاته وە نه گیانیه
رێم و باشووری  وارەی هه وەی قه ڵوەشاندنه سیاسی بۆ هه

م دۆستمه  که ت، دروشمی دوژمنی دوژمنهکاردەهێنێ کوردستان به
وە.  ڕێته تی دەگه وایه ته کاردەهێنێت که به زیانی کورد و گیانی نه به

ی بێچووی  که لسفه خۆ ناشێت ئیسالمی سیاسی کوردستان، که فه
کسانی  رەو یه رەبی ئیسالمییه، به شۆڤێنی عه نازیەتی سعودیه و

 وەدا بێت. ته می نه نگاوبنێتن وله خه تی هه الیه کۆمه
 

رەی  به  ربه وەیەکی نوێخواز سه ر بزوتنه ر گٶڕان یان هه گه بۆیه ئه
لی  کات، پتر گه یر نه و سه کی پته یه کە لی کورد وەک یه ل، گه گه

 وە. دەبێتهکی نوێی لێ  یه ند پارچه وازە دەبێت و چه رته کورد په
 -وانه: ێت لهکان دابگر تیه وایه ته ر خاڵه نه سه پێ له گۆڕان دەبی
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 رەبی  ن عه دژی تااڵنکردنی  سامانی کوردستان له الیه
لی کورد  وەی بۆ گه ڕاندنه وڵی  گه هه .کاربکات ،وە عێراقه
پترە باشووری کوردستانی    شتا ساڵ ڕ، چونکه هه گه بخاته

ی الی  رەب متمانه ر عه رامبه داگیرکردووە، بێ دەنگی گۆڕان به
 ز دەکات. وەیی الوا ته ڵکانی نه خه

 ک  داگیرکراوەکان، نه  وەی ناوچه ڕانه ر گه پێ داگرتن له سه
 کان. رناکۆکه سهلە ناوچه جێ یان به پێناسه

 هێنانی کار واژەی کوردستانی عێراق، به وازهێنان له دەسته
 .باشووری کوردستان

 نا  ک په رۆک جاش و سیخوڕە کوردەکان، نه دادگاییکردنی سه
  ،الت ی دەسهکان دانیان وەک پارتییه

 بات دژی  ر ئاستی ناوخۆش درێژەدان به خه سه بێگومان له
روەری  وەی سه ڕاندنه ندەڵی وکارکردن بۆ چاکسازی و گه گه

هێنانی مندااڵنی کورد له  کارنه کان. به زراوە حکومییه بۆ دامه
 رامی سیاسیدا و به کوشت دانیان. مه

 ونه و دا نرای خۆپیشا ناو سه  رۆکی گۆڕان  بوونی له سه
وتووی  رکه رکردەی سه کتردا دەدات. سه گژ یه ڵکیش به خه

ڕیشه  وە بێت. مامه یه ماوەرەکه وەیه که له پێش جه قۆناغ ،ئه
سەر دەستی بوو،  کانی له رگه میشه گیانی بۆ پێشمه هه
 مانشت گیڤارا.. هه

 
گۆڕان   رنامه رەوە خاڵی گرنگی دیش، له به ی سه و خااڵنه ڵی ئه به

و  و جۆرەی ئێستا کاربکات، ئه ی به کردەکه رەر س گه و ئه وونن
ک وگۆڕانێکی ئاینی، له  یه ند پارچه ی کوردستان دەبێته چه شه به

دەگرێت و   ڵگه وتنی کۆمه نگ به پێشکه باتی زانستی و دیموکراتی ته

ردەرکی  ش گۆڕان له به ربۆیه و دەسوتێت..هه ڕو ووشک پێکه ته
ی گۆڕانی گشتی  س ماوە و ناسنامهتی رای سلێمانی قه سه

کانی دی  الی توێژەکان و ناوچه گرتووە،،چونکه هێشتا له وەرنه
 کوردستان نامۆیه. 

 
 

 وشیروان ی نه  که وتنه چاوپێکه
etail.aspx?id=55u/Inter_Report_Dhttp://www.sbeiy.com/k

0&cat=2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbeiy.com/ku/Inter_Report_Detail.aspx?id=550&cat=2
http://www.sbeiy.com/ku/Inter_Report_Detail.aspx?id=550&cat=2
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 تیه وایه ته وت دۆزی نه نها نهەت

 نیه  ران کێشه دەستدرێژی داگیرکه
 

 ڕەخنه
 

 سوێد ٠٢١٢-١-١١
وەیه که وەک چاودێرێک به ئاگابێت له  رکی ئۆپۆزیسۆن و ئه ئه

ن  کا لینه ر که ت و دەستبخاته سه جێ کردنی کارەکانی حکومه جێبه
وەی گٶڕان  چارە. بزوتنه وەی ڕێگه نگ بێت له دۆزینه و پێشه

تەنها لە شاری سلێمانی  وەندەی وەک چاودێرێکی ئابوری ئه
می پارە و بودجه دەخوات، هێندە  چارەی  وەندی خه ، ئهبەکارە
کانی تر نابینێت و گوێشیان پێ نادات. زیاتر له دوو مانگه  کێشه

  رێمی کوردستان به کان سنوری هه سهکان و فار ردەوام تۆرانیه به
کانیان  رچاویان کۆمپانیه ن و له به ک پێشێل دەکه موو شێوەیه هه

وەی گۆڕان که خۆی  اڵم بزوتنه ن، به باشوری کوردستان داگیردەکه
ته  کانی حکومه ڵه وەک ئۆپۆزیسێون دەزانێت و دژی کارە هه

رباری  وەیاندا )دەستدرێژی تورک و فارس( بێ دەنگه،،سه له
رەکی و خۆی ناکات  وتی کردوەته دۆزێکی سه ی نه وەش کێشه ئه

کی ناوخۆیی وەک  یه کانی دی. با کێشه رەکییه سه  به خاوەنی کێشه
رخان  کی زۆری بۆ ته ردەشت عوسمان  بوەستێت که وزەیه سه

 کردەوە.
 

کتیڤ  مان ئه رله تی په رچاو توانیه کی به وەی گۆڕان تاڕادەیه بزوتنه
ردوو  ند ساڵێکه هه وە که چه ئاگا بێنێته  ماوەر به وە و جه هبکات

ن و  ندەڵی دەکه کان(  چۆن گه کێتی و پارتی و حزبه چکۆله زلهێز)یه
شێکی له   نه هی خۆیان. گۆڕان توانی به وەیی دەکه ته سامانی نه
لی کورد  سه و با ژیانی گه فێربکات که بڵێن ئیدی به   ڵگه تاکی کۆمه
و دوو  کانی ئه مه بازرگانیه ک له گه بێته کااڵیه سی نهو چارەنوو

 زلێهێزە.
 

وەیی و پانکوردستانی  بێ  ته سانی نه ی که که و خاله الوازانه ئه
ێکی وە یان هێز گۆران. چوەک بزوتنهتی  بڕوا دەکات به سیاسه

 : وەیه ئه نوێ،
و دۆزە  رخاندنی ئه باتیدا بۆ چه نیه له خه گۆڕان زۆر سور .０

روەری باشوری کوردستانن،  مڕو سه وایتیانه که ئه ته نه
کان  جێ ناکۆکه  داگیرکراوەکان به ناوچه  هێشتا به ناوچه

بن و موڵکی  و ناوچانه کوردی نه روەک ئه ناو دەبات هه
رەبی و  ندێ پارتی عه ی هه مان پێناسه رەب بن، هه عه

ی ت زۆرجار به له بات نانه ت کوردییش. ته نانه شۆڤێنی و ته
لی کورد له  روەک گه کدار، هه ریال دەڵێت چه هێنانی گه ناو

 بێت. باکور رێگر
ماوەر ساز ناکات که  گٶڕان وەک ئاماژەم پێ دا هێشتا جه .１

ری دڕندەن و ڕۆژانه  کان دوو داگیرکه فارس و تۆرانیه
ن. گۆڕان  خاکی باشوری کوردستان بۆردومان دەکه

تی باشوری  کومهوەشدا چاودێری کارەکانی ح دەتوانێت له
و  مه له ئاست ئه رخه مته کوردستان بێت که بۆچی که

 ن. کان دەیکه کان و فارسه پێشێلکاریانه که تۆرانیه
دانانێک بۆ  وەیی و سنور ته چاودێری کردنی سامانی نه .２

رێنیه که گۆڕان  و ئه  متر به فیڕۆدانی کارێکی باشه که
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ه ی ب دەیکات، هاندەرێکه بۆ پاڵپێوەنانی پرۆسه
یکردنی باشوری کوردستان و  دیموکراتیه

کانی.  وەی تاکی کورد و ئاشنا بوون به مافه هۆشیاریکردنه
مان کاتدا مافی ڕەوای تاکی کوردە که  گۆڕان بخاته  له هه

وانه  ڵێک پرسیاری ڕۆژەڤ و داهاتوەوە..له ردەم کۆمه به
رەب،  ستدرێژی عه ی ده وه وەک ئاماژەم پێدا زەقکردنه

وە  ر گٶران ئه گه لی کورد. ئه ر گه ورک بۆ سهفارس و ت
ردوو زلێهزەکه له  کات، دەبێته نێچێرێکی بچوک و هه نه

 ن. ن، بگرە بازرگانیشی پێوە دەکه ناوی دەبه
بانی گۆڕانخوازی خۆی  وەی گۆڕان دەبێت خه بزوتنه .３

کات له  راوێز نه وڵبدات خۆی په نه بکات و هه الیه مه هه
ی لێ دەگرن  نه چااڵکانه که ڕەخنه  الیهو تاک و  ردەم ئه به

کانی  ڵه ڵماڵینی هه بێت له هه مان کاتێشدا دودڵ نه هه و له
مان  کاندا نابێت هه مه سیاسیه گه  تی کوردستان. له حکومه

رانی  نا بۆ داگیرکه کێتی بکات و په ی پارتی و یه ڵه هه
 کان، بۆ نموونه دەستهێنانی وەاڵمه کوردستان ببات  بۆ به

وت. لێرەدا گۆڕان تووشی  پرسی به قاچاخفرۆشتنی نه
وە، چونکه  ماوەری دەبێته زیانی سیاسی  و الوازی جه

وە دەڕوانێته  ی کوردی به گومانه ڵگه تاکو ئێستاش کۆمه
 تی عێراق.. حکومه

 
ڕی  وڵ دەدەن شه ک هه موو شێوەیه رانی کوردستان به هه داگیرکه

ر  گه ر ئۆپۆزیسۆن، ئه گه ن، ئه کهلی کورد ب نه دژی گه الیه مه هه
وڵ  ڵست دەزانێت، دەبێت چاالکانه هه رهه باڵی به  گۆڕان خۆی به

قامی کوردی بۆ  وە و شه رانه بداته و داگیرکه رچی ئه رپه بدات به

وە ساز و ئۆرگانیزە بکات که کوردستان واڵتێکی داگیرکراوە و  ئه
ر  ازش له سهرێم س تی هه کات که حکومه وە نه چاوپۆشی له

هێزی  رخان و به وە خاڵی وەرچه لی کورد بکات. ئه روەری گه سه
کانی  رگری له مافه وێت کاری بۆ به ر دەیه گه وەی گۆڕانه ئه بزوتنه

لی کورد  کانی گه رگری له مافه ی کوردی بکات. به ڵگه تاک و کۆمه
 کی وەیه نه بێت! گۆڕان دەبێت خوێندنه الیه مه له باشور دەبێت هه

ی کوردی  ڵگه کانی ژیانی کۆمه ی بوارە گرنگه زانستی له زۆربه
دەبێ بە پرۆژەی توکمەوە   ردەوام بێت. وە به وەی مانه بکات بۆ ئه

 بێتە مەیدان، نەک تەنها رەخنە بگرێ و چارەسەری نەبی.
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 پەیامێک بۆ بزوتنەوەی گۆڕان

 تکایە چی دی ئیسالمی سیاسی گەورەمەکەن!
 

وا بەداوی خۆپیشاندانەکانی حەڤدەی شوبات و کوشتن و  د
برینداربوونی کۆمەڵێ هاونیشتمانی کورد لە باشووری کوردستان، 

مەالیەن بۆ  بزوتنەوەی گۆران لەباتی خستنەڕووی پرۆژەی هه
ژاری و گەندەڵی و  چاکردنی ژیانی رۆژانە خەڵک و بنڕکردنی هه

ردنەوەی پرسەکانی دی گێرانەوەی ناوچە داگیراوەکان و یەکالیک
کورد لە گەڵ ڕژێمی داگیرکەر عیراق، ئیسالمی سیاسی 
کوردستانی کردە هاوپەیمانی خۆی و دروستکردنی بەرەیەکی 

 ئۆپۆزیسیۆن. 
)هاوپەیمانیەتی لەگەڵ  ابەتیانە تر لەو هاوپەیمانیگۆڕان دەبوو ب

ئیسالمی سیاسی( بڕوانێ کە ئایا چەند قازانجی بۆ پێشەوچوونی 
یە لە باشووری کوردستان، ئایا  ی ئازادی و دیموکراتی ههپرۆسە

یە؟ ئایا ئیسالمی سیاسی  ئیسالمی سیاسی بروای بە ئازادیەکان هه
کە سەربە  واڵتانی سعودیە و گروپە تیرۆریست و ئیخوانەکانی 
ئورکیا و میسرە، چۆن دەڕوانێتە دۆزی کورد؟ رووداوەکانی 

نی کورد لە ناوچەی خۆرئاوای کوردستان و ناردنی گەنجەکا
ڵەبجە بۆ شەڕکردنی دژی کورد و جیهادکردن بۆ  سلێمانی و هه

سەرخستنی عەرەب، ئەوەی سەلماند کە ئەو گروپانەی کە 
هاوپەیمانی بزوتنەوەی گۆڕانن، تەنها کاریان زیان گەیاندنە بە 

 بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و ئاینی ئیسالم. 
 
 

ی بزوتنەوەی گۆڕان  چاوێک بەو لەبەر ئەو هۆیە پێویستە رێکخەر
ڵسانگاندێکی سۆسیۆلۆجیانەی  هاوپەیمانیەتیە بخشێنێتەوە و هه

درێژخایەن بکات، نەک تەنها وەک تاکتیک خوێندنەوەیان بۆبکات. 
دەبێ ئەوە بەهەندە وەرگرێ کە چۆن ئەو حزبە ئیسالمیانە بە 

وڵدەدەن کۆمەڵگەی کوردی بەرەو مەرگی گەالنی  چەندان رێگە هه
میسر و سوریا و ئەردەن بەرن و دەها گروپی لەو شێوەیە 
دروستبکەن، کە دەست نەپارێزن لە سەربرینی منداالن،ژن و 
پیاوان..هتد. دەبێ بزوتنەوەی گۆڕان تاکتیکی "تۆڵە و دوژمنی 
دوژمنەکەم دۆستمە" لەسەنگەری بەرگریدا بەکار نەهێنێ بە 

انی کۆمەڵگەی بەهێزکردنی ئیسالمی سیاسی و بەگژدانی جومگەک
کوردی و الوازکردنی. دەبێ بزوتنەوی گۆڕان لە سیاسەتی 

وڵبدات   گرژکردنی ناکۆکیە سیاسیەکان دوورکەوێتەوە  و هه
 بیانکاتە ئەرێنی و گەیشتە بە چارەسەر. 

ڵسەنگاندنی هاوپەیمانی لە گەڵ ئیسالمی سیاسی(  ئەو داوایە)هه
ان دەبێ چیدی بەرگەی دواخستن  ناگرێ و بزوتنەوەی گۆڕ

ر لەدەمی  نگاوی بە پەلە بنێ، چونکە ئیسالمی سیاسی، هه هه
موو شێوەیەک  ندێ مەالی توندرەویانەوە، تاکو حزبەکانیان بەهه هه

خەریکی بە سیاسیکردنی کۆمەڵگەی کوردین و لە خشتەبردنی 
ستی نەتەوایەتین وتێوەگالنی الوانی کوردن لەشەڕی قێزەونی  هه

 وا زیندوترین نموونەیە.کوردکوشتن، شەڕی  خۆڕئا
موو گەلی کورد بکرێ لە  جێگەی خۆیەتی کە ئەم پەیامە ئاراستە هه

مەترسییەکانی ئیسالمی سیاسی بۆ داهاتووی گەلی کورد و 
موو الیەک بکرێ، کە  ڵمەتێکی هوشیارکردنەوە، بە یارمەتی هه هه

ڵوێستە  ئامانجەکانی ئیسالمی سیاسی تێدا دیاری بکرێ...با ئەو هه
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و گەنجانەوە دەست پێبکرێ کە گروپەی ئیسالمیەکان فریویان لە
 دان بۆ شەڕی کورد لە خۆرئاوای کوردستان.!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یە، مۆدێلی دانیشتنی دیواخانەکان هێشتا برەوی هه
 دانیشتنی مەسعود و نەوشیروان  بە نموونە!

 
 دید و بۆچون..

 سوێد ٠٢١٤-٠-١١
 

د لە باشوور، پێناسەی بزاوێکی لەوەتی بزوتنەوەی کور
وەرگرتووە  و خاوەنی هێزێکە، لە دیرۆکی تەمەنیدا مۆدێلێکی  

دەربارەی  وتووێژ دانەهێناوە بۆ ئەوەی ئەنجامێک   نوێی 
دەستەبەر بکات، چ لە نێوان باڵ و فراکسیۆنەکانیدا یان لەگەڵ 

 داگیرکەرانی کوردستاندا. 
و ری بزوتنەوەی گۆران(  وتوێژی نێوان نەوشیروان ) ڕابە

بەرزانی دووەم) مسعود بەرزانی(  لە کۆمەڵێ ژووری ئەنگۆستەدا 
کە دەبەسترێ، لە دانیشتنی دوو سەرۆک عەشرەت دەچێ ، کە 
لەسەر کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی دادەنیشن و مشتومڕ دەکەن ، بەبێ 
ئەوەی رێز و کەسێتی ئەندام و الیەنگرانی خۆیان بەهەند وەرگرن،. 

موو رێکخستن و دامەزراوە  ردوو رابەر ئەو هه ههئەدی 
سیاسیەیان لۆ چیە، لەشکری  کادیر و کۆمیتەکانیان و 

 دەمڕاستەکانیان کاریگەری، لەپای چی؟
ندێ جار سەرکەوتنی  ئەگەر لە کاری سەربازیدا کورد هه

بەدەستهێنابێ، ئەوا پێشرەوت نەچوونی کاری دیبلۆماسی و 
ێشە گەورەکانی  بزافەکەی، تەنها ر ک مشتومڕ، یەکێکە لە  هه

لەباشووری کوردستان نا، بەڵکو لەپارچەکانی دی کوردستانیش. 
ر لەشکستی شۆڕشی شیخ سەعیدی پیران و تاکو رووخاندنی  هه
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دوا ووتوێژی کوردی   و ١٩١٥کۆماری مەهاباد و ئاشبەتاڵی 
باشوور لەگەڵ عێراقی داگیرکەر،  ئەوەیان سەلماند کە کورد چەند 

 پاچەیە لە هونەری وتووێژ. تەدەس
ڵبژاردنیش، دانیشتنی لەگەڵ پارتی و  بزوتنەوەی گۆڕان تا دوا هه

وڵی الوازکردنی پارتی  میشە  هه بنەماڵی بەرزانی رەتدەکردەو و هه
ڵبەتە دەولەتانی دراوسێ،  داوە. ئەوەی ئەم جارە  روویدا) هه

دوو هیزەی بەتایبەتی ئیران کاریگەری لەسەر نیزیکبوونەوەی ئەو 
کە قەرارگای ڕەمەزانی پاسدارن، دوای سی  ١٩٤١یە، وەک  هه

جەاللی لەتاران رێکیخستنەوە( دیسان ئاستی -ساڵ شەری مەالیی
نزمی مشتومرەکان دەسەلمێنێ و ئەو ئەنجامەمان دەدات 
بەدەستەوە کە گەشەکردنی کۆمەڵگەی کوردی و هێزە بزوینەرە 

غە کۆنەکان. لێ ئەوان لەم سیاسیەکانی لە کام قۆناغدایە، قۆنا
جۆرە مشتومرەدا، تەنها کار لەسەر ئاستی سەرکردە دەکەن، نەک 

ر کە ناکۆکیەکان دەگەنە بن بەست ئیدی  بنکە حزبیەکان، بۆیە هه
ئاشتەوایی کۆمەاڵیەتی تێک دەچێ و  شەڕی خوێناوی زۆرجار 

 دەقەومێ. جەماوەر بێ ئاگایە چباسە و تەنها چاوەڕێی مزگینیە.
نکاری بە گۆرا دا ٠٢١٠ڵبژاردنەکانی  ئەوەی نەخشەی هه دوای

ندێ لە دەنگەکانی لەدەست دەدا،  تی ههێخۆیانەوە دەبینن  و یەک
ئیدی هیزەکان دوای ئەنجامەکان،  کایەکانیان بۆ دەسەالت 
وەرگرتن دەگۆڕن و لەوپەڕی سەنگەری نەیاریی و دوژمنایەتییەوە 

دنی سامان، وەک چەند سەرۆک عەشرەتیک، بۆ دابەشکر
سەردەکەن بەیەکتردا، بەبێ ئەوەی ستراتیژێکی نەتەوەیی 
نیشتمانی وەبەرچاو بگرن. دروستکردنی حکومەت ئامانجێکی 

 چکۆلە و الوەکی دەبێ.

لێرەدا بزوتنەوەی گۆڕان، لەباتی ئەوەی درێژە بە گۆڕینی 
نەخشەی سیاسی بدات، لەگەڵ یەکێتی و هێزەکانی دی نیزیک 

دروست بکا، بە پێچەوانەوە، دیوەخانەکانی بێتەوە و حکومەت 
لدەبژێری) دووریش نیە ئەوە پێشنیاری ئیران و تورکیا  پیرمام هه

 بێ(  و تاکو ئەمڕۆش شتێک لەدایک نەبووە ناوی حکومەت بێ.
نەوشیروان، دەبوو، سوود لەو وتووێژە شکستخواردوانە ببینی 

مەتەکانی کەلەگەڵ حکومەتەکانی عیراقدا دەکران و دەکرێن. حکو
عێراق بەدەها کادیری نوێ و دبلۆماسیان دروستکردوە و  کاتێک 
دەخوازێ  وتووێژ بکا، کەسانی پێش چل ساڵ و بێ توانا  نانێرێ. 
حکومەتی کوردستان، لەساڵی شەستەکانەوە تاکو ئیستا هێشتا 
دەها کەسی وەک دمەحمود عوسمان دەنێرێ، کە ناتوانن لە گەڵ 

 چن. خواستەکای ئەمرۆدا دەرب
نەوشیروان دەبوو پێش ئەوەی خۆی بچی بۆ دیواخانەکانی 

موو پرسگەلەکانیان چارەسەر  ردووال، هه پیرمام، کۆمێتەی هه
بکردایە و ئەوسا وەک مۆدێلێکی نوێ، لە مۆرکردنی  
رێککەوتنەکاندا هەردوو سەرۆکەکان ئامادە بوونایە.  ئەوەی 

کەن، مەگەر نەوشیروان و مەسعود بەرزانی مشتومڕی لەسەر دە
تەنها خۆیان و دیواری دیواخانەکان بیزانن، ئەوە پێش ئەوەی کەم 
سەیرکردنی توانای ئەندام و شوێنکەوتوانیان بێ، مۆدێلێکی کۆنی 
سەرۆک بنەماڵەکانە کە خاوەنی دەها سەپان بوون و گوێشیان 

 لێنەدەگرتن. 
ی هێزە بزوینەرەکانی کوردستان هێشتا نەیانتوانیوە خۆیان لە قەرە

کۆنسێپتی)مەفهومی( هونەری وتووێژ بدەن و گەشەی مرۆیی لە 
بواری سیاسی و ئەوانی دیدا پەروەردە بکەن و دامەزراوەیەکی بۆ 
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دروست بکەن. مەگەر شەڕی دیبلۆماسی یەکێک نیە لەشەڕە 
 سەختەکان؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هیوادارم ڕاست نەبم!

 ؟ کێ حکومەت دروست دەکا
 
لەهەڵبژاردندا(  ) باشووری کوردستانێزە براوەکانی ه

رێمدا، کایەی دروستکردنی  لەدروستکردنی حکومەتی هه
حکومەتییان دوا خست، ئەوەش کۆمەڵێک ئاریشەی ئابوری، 
دەروونی کۆمەالیەتی..هتد دروستکرد. حزبەکان) پارتی و گۆران( 
کەوتنە بەر بەرەی تۆرانیەکان و یەکێتیش بەر، ئەو بەرەیەی کە 

ندێ  ردنەوەی خۆرئاوای کوردستان و هەڵوێستی ههدژی جیاک
ڵکەندنی چالێکی  بۆ نموونە بەهه ,سەرکردەیان دژی ڕەفتاری پارتی

بایکۆت، بۆ خنکاندنی هاوالتیانی کورد لە خۆر ئاوا، هەڵوێستێکی 
 نامرۆڤانە. 

سزادانی یەکێتی تەڵەیەک بوو، نە دەبوو بزوتنەوەی گۆڕان 
لەگەڵ هێزێکدا ڕێک بکەوێ کە بەچاوی تۆڵەوە بۆی بنواڕی و 

تاسەر ئیسک، لە خیانەت و بازرگانی بە کوردستانەوە، ڕۆژێک لە 
ندێ لە حزبەکانی  ڵبەتە یەکێتییش و هه رۆژان دوو دڵ نەبووە.  هه

دی بەشدارن لەو خیانە نیشتمانیەدا تا رادەیەک، بەڵکو گۆڕان 
نەدەبوو کایەکانی ساالنی پێشوو، لە دابەشکردنی سامانی 

بێ. ئەدی مەگەر  وردستان، لە نیوان دوو هێزدا، بەشدارک
بزوتنەوەی گۆران دژی خۆی ناوەستێتەوە، کە پارتی بە حزبی 
گەندەڵ و بازرگانی نیشتمان دەناسێنێ و خۆشی بەشدار دەبێ لەو 
تاوانانەدا؟  ئەوە پرسیارێکە دەبێ ئەندام و الیەنگرانی ئەو 

ر  لەو پێناوەدا، ههبزوتنەوەیە لەسەرانی گۆرانی بکەن، کە 
  سەدەها الویان لەسەر (١٩١٤) جەاللیدا-لەسەردەمی شەری مەالیی
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داوە بەکوشت!  تەنانەت سکرتێری کۆمەڵە لە کۆنفرانسی یەکەمی 

)نەوشیروان( شەڕی سڕینەوەی مالباتی بەرزانی ١٩١٤کۆمەڵە 
ئەزمون و یاد ، م پشکۆ  ٠٢٤بەشەڕێکی پیرۆز دەزانێ)بروانە ال 

 !نەجمەدین
ئەوەی کە پتر  الی من گومان دروست دەکات، هاتنی بکوژەکەی 

ر دوو  دکتۆر قاسملۆ وەک ناوبژیوانێک بۆ رێکخستنی نیوان هه
هێزەکەی سۆران) گۆڕان و یەکێتی( و چوونی  جووت هێزە بە

نوێنەری زەردیش، نیچیرەڤان بۆ تۆرکیای  تۆرانی. ئەوەی کە 
داشی دامەی  هێزانەەوە، ئەوەیە کە هێشتا ئەو خۆی دەنوێنێت

داگیرکەرانی کوردستان و پتر متمانەیان بەوان)بە داگیرکەران(  
یە تاکو گەلی خۆیان. دیسان بۆ گۆڕینی دەموچاوی حکومەت،  هه

دەڵێم نەدەبوو گۆران ئەو هەڵە کوشتندەیە بکا و خۆی بکاتە 
هاوبەشی الیەنێک کە ئامادەیە سوپای تۆران و بۆران بۆ لێدانی 

 .رچەندە هێزەکانی دیش ئەو کارەیان کردوە هێنێ، ههنەیارانی ب
دەبوو بزتنەوەی گۆڕان وەک هێزێکی نوێ، نهێنی ژوورە 
تاریکەکان بۆ خەڵک ڕاشکاوانە ئاشکرا بکا، نەک  دوای شەش 
مانگ، بەبێ ئەوای خەڵک، بریارەکانی ئەو ڕێککەوتنە بزانێ، وەک 

 .بانگەشەی زەماوەند، مزگینی سەرکەوتن ببخشێتەوە
 
 
 
 !ئەزمون و یاد ، م پشکۆ نەجمەدین
 
 

 
 تاڵەبانی و نەشیروان گەڕانەوە بۆ چوارگۆشەی یەکەم

 
 نوچودابەدوا

 سوێد٠٢١٠-٩-٠٥
 

دەسەاڵت بێ یان 
هەموو  ئۆپۆزیسیۆن،

می کۆمەڵگەن و   بەرهه
. لە هەمان سەرچاوەن

کۆمەڵگەیەک کە ڕایەڵ و 
کۆڵەکەکانی پێوەری 
هۆز و خێل بێت، لەوە 

وەڕێی باشتر چا
کرێ. دەبوو نەوشیروان بە هیچ شێوەیەکی نا بەرهەمی دی لێ

ئامادەی کۆبۆنەوەی داخراو لە گەڵ تاڵەبانی نەبوایە، مەگەر ئەندام 
و الیەنگرانی گۆڕان مافی ئەوەیان نیە کە خاوەن بڕیاربن، بەڕاستی 
کۆبەنەوەی لەو جۆرە، لەپاڵ ئاالی عروبەدا و بەبێ بەشداری 

ی سەرکردایەتییەکان، نیشانەی برەودانی گیانی دەستەکان و ئەندام
تاكڕەوییە لە نێو کۆمەڵگەدا و پتەو کردنی دەستەمۆکردنی 

موو شتێک بێت و وەک  تاکەکانە. کۆمەڵگەیەک کە سەرکردە هه
زار  بتەکانی مەکەی پێش لە دایکبوونی ئیسالم، نەمر بکرێ. ئەوە هه

رنەگرتنیان وەک ند وە بارە لێسەندنەوەی گیانی تاکەکانە و بەهه
مرۆڤ، گرنگ ئەوەیە سەرۆک ڕازی بێ، بەالم کارەسات لەوەدایە 

ئەوان بێ ڕابەر دەمێننەوە و بالوە  یکەسەرۆک مرد، ئید
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بریاری تاکە  ١٩١٥رواش بووە، ئەدی ئاشبەتاڵی  دەکەن...هه
پاوە، مەگەر  کەسێک نەبوو کە قوربانی گەلیکی خستە ژێر

بڕیاری چەند  ٠٢٢٠ڵی دروستکردنەوەی عێراقی عروبە سا
سەرۆک خێڵێک نەبوو؟ ئای لەو کارەساتەی باشووری کورستان 
کە تێدا بەدەست ئەم سەرکردە خێلەکییانەوە، دەژی! ئای لەو 

ەخۆش بیگەێنێتە گەلەی کە بەتەمای ئەوەیە کە سەرکردەیەکی ن
ئەم شانۆگەرییەی نێوان نەوشیروان و  !.نئامانج و سەرکەوت

ست و شەش بیردێنێتەوە کە تاڵەبانی لە تاڵەبانی، سااڵنی شە
مەدانەوە دوایی شەش ساڵ ئاوارەیی لە ئێران  بووەوە بە  هه

مان شانگۆگەریەکەی ئااڵی شۆڕش ساڵی  مەالییە ئۆرگیناڵەکە، هه
دوای چوار ساڵ مەال بەختیار بووەوە بە جەاللییە  ١٩٤٤

مان شانۆگەری  دەبارە  سەوزەکە، ئەمڕۆش نەشیروانی هه
 ١١وە  و قوربانیەکانی بزوتنەوەی گۆڕان و شەهیدانی دەکاتە

شوباتی دەخاتە باوەشی تاڵەبانی و کوژاندنەوەی ئەو دەنگانەی 
کەدژی گەندەڵی دەسەاڵتن و بۆ سەروەری یاسا لە باشووری 

 وڵ دەدەن. کوردستان هه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الت دەسه مجارەش ئه

 کاندا ڵکردنی ڕەنگه ی تێکه وە له تاقیکردنه 
 ی هێناکورت

 رەخنه
 سوێد ٠٢١١-٠-١٥

 
وە بتوانێت  ڕی لێبوردنه وپه وەیه که به وتوو ئه رکه اڵتی سه دەسه

ر و  ته یه له ژیر چه رەنگ هه مه رچی ڕەنگ، توێژو چینی هه هه
ک  موو الیه وە، هه کۆبکاتهشتیمانیدا ینتیدا  وایه ته کێتی نه دەواری یه

ڵگه.  کی چاالکه له کۆمهشێ ی الدروست ببێت، که به سته وە هه ئه
التی تێدا  نها دوو ڕەنگی زەقی دەسه ولێر، که ته وەی رۆژی هه ئه

کێتی بوو، که  التی پارتی و یه سه کی دی ده قیت بوو، شکستیه
و   و شارە میژوویه ر ئه سه پاند به کانی خۆیانیان سه ڕەنگه

له بانی  شارەکانی دی باشووری کوردستاندا. بارزانی دووەم و تاڵه
اڵم  هوەژیاندا دنیایان پڕکردوە. ب کتردا، پێکه ندکردنی یه سه باسی په

یامی بۆ دەدەن،  وە په وتارەکانیانهکۆی  ر سه سه وەی که له ئه
و  ی کوردیه له ڵگه ۆمهکانی ک وە و لێکترازاندنی جومگه چاسورکردنه

ی دیموکراتی وادا که بارزانی  شتیمان. له کایهی ن شه به
ری  دا، کاریگه جاڕی بۆاڵی هەولیرەوە  ر قه له سه د()مەسعودووەم

ر  ڕۆی )سه وز و زەردانه، له هی په ڕو سه و په ڕەنگی ئه
نها دەبێته  ڕ ناکات که ته کی کۆن  تێپه ڕیێیه  خسێکی( توله شه

نای  پێ  و نزا په وتووە یان بۆ پاڕانه سێکی کۆسی که وە که دلدانه
 بردبێت.
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بێت بۆ   ڵناس یان سیاسیێکی کارامه هپێویست ناکات مرۆڤ کۆم
اڵت  رۆک و دەسه اڵته. سه و جورە دەسه یامی ئه وەی په خوێندنه
ی  قینه وەش شکستیان هێنا، چونکه ڕوی ڕاسته م تاقکردنه بۆیه له

دا، هێشتا نێوەی باشووری کوردستان تنۆک  ماوەریان پیشان نه جه
رۆک و  انی وەک سهیانتو وان نه الم ئه تنۆک خوێنی لی دەکێت، به
ن که دەبێت  وە بکه الت باسی ئه دوو حزبی خاوەن دەسه

نووز باسی هێمای  دوو بدرێته دادگا، هه شوبات ی ١١تاوانبارانی 
رۆک  نها له دوو رەنگ. سه قامی کوردی بریتیه ته ویان دا که شه ئه

ک وەک کارگێری  یڤێت، نه رۆکێکی گیانی دەپه هێشتا وەک سه
 ل. گومانکردنه له توانا و بروای گه وە لێک. ئه گه
 
ندەڵی و  الم که گه ر ڕۆما، به ی ڕێگاکانی دونیا دەچوونه سه زۆربه 

ش شکستی  ورە میژووییه ێزە گهو ه  رەکی زۆری بۆ هێنا، ئه دووبه
ندی کرد  سه خۆشه و په زانی نه  خۆش که . نهڕۆما هەیبوو کەبرد 

ری  نگاوی چارەسه رین ههورەت وسا گه که پێویستی به پزیشکه، ئه
بانیه، له خویندگه،  ی بارزانی و تاڵه بریوە. دار و دیوار وێنه

خۆشخانه و هتد،  رمانگه، پۆلیسخانه، نه وت، زانکۆ و فه مزگه
رۆک  وە سه الم به داخه موو شوێنێک دیارە، به رۆک له هه سه
تیدا  وایه ته شکردنی سامانی نه ندەڵی نابینێت، نارەوایی له دابه گه
تگوزاییه  ی خزمه دی ناکات. هاوالتی کورد له زۆربه به

ی  که شی بێت وەک وێنه ر هه گه رییه، ئه کان بێ به رەتاییه سه
الت  . دەسه وە بێ گیان و چاالکیه بانی به دیوارەکانه بارزانی و تاڵه

یارێکی  ی کۆنه نه دەستهێنا که ناسنامه وتنی به رکه وە سه نها له ته
ندەڵی و  ڵست و ئۆپۆزیسۆن، ئیدی گۆێی به گه رهه به خۆی کرد به

 دا. ر نه وەی چارەسه دۆزینه

 
مجارەش وەک  ئه ،الت ی دەسه که ردوو زلپارتیه رۆک و هه ڵی سه به

نها  ال شکستیان هێنا، ته ی شاری منارە و قه جارەکانی دی له تاقیگه
روو بێ گیانیان بۆ شار پێ بوو، له زاخۆ و دهۆکیش  دوو په

کانی بیابان  ریه ڕوو که چل ساڵه وەک خێڵه کۆچه روەها، دوو په هه
رۆک دەبوو له سلێمانی  الوی کوردی پێ دەدەن به کوشت. سه

ی تێدا به  ساڵه ١٠ی که منداڵیکی کوردی  و شوێنه دیاربێت، له
رای سلێمانی  ردەم سه کانی کوژرا. دەبوو له به وانه کی پاسه فیشه

 بناسیایه..  قینه رۆکێکی ڕاسته هر خۆی وەک س گه بێت ئه
 

ردوو زلهێزێکە وهێزەکانی دی له  ودوا هه وەی له مه بۆ ئه
وتووبن، دەبێ  له کوێ نارەزایی  رکه وەی وادا سه تاقیکردنه

کانیان،  بێگیانه  نها به وێنه ک ته وێبن، نه وان له بێت ئه ماوەر هه جه
و  .دەبا ئیدی ئهماوەر بشکێنن.. کانیان دڵی جه ڕەنگه ئاگراوییه
رۆک و رەنگ که هۆکاری   ی سه مێنێت، وێنه مودێله کۆنه نه

که   رۆک و ڕەنگی حزبی بۆ چییه ی سه ڵک وێنه رەکین! خه دووبه
 رواێزکراوە. په

سەرۆک لە گەمەی پێشوازی گۆڕانکارییەکانی ئەمجارەش، 
لەوازیەکانی سیاسیدا شکستییەکی گەورەی هێنا، چونکە ئەوانەی 

ندیکییشیان منداڵ  لیمانی بوونە قوربانیی، کورد بوون و ههکە لە س
ر نەیتوانی دۆخەکە هیور بکاتەوە، بەڵکو  بوون. سەرۆک نەک هه

 بوو بەشێک لەو گەڕە الوژێیەی کە بزوتنەوەی گۆڕان نایەوە. 
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 بارزانی
یان دا،  قه رمانی ته ی  شوبات  فه٠١ی که ڕۆژی  رپرسانه و به ئه

 !دادگایی ناکرێن
 

 !ل ی دڵنیایی گه ی  که نابێتە جێگه یه یاننامه و به ئه
 سوێد ٠٢١١-٠-٤
 
سی بریندار و  که ٠٠٢وە تا کو ئەمڕۆ پتر له  حەڤدەی مانگه له
رز  رپرسی به ندێ به رمانی هه فه به  شت هاوالتی کوردیش به هه

رباری زیانی  سه ندەڵیدا ڕژاوە.. هێشتنی گه پیناوەی نه خوێنیان له
کاندا منداڵ و مێرمنداڵیشی  نی باسه له ناو قوربانیه شایه ،ئابوری،

ورەترین تاوانه به مافی مندااڵن.  وە گه ڕوی یاساییه تیایه، که له
تی  رکردایه یه پتر کاروباری سه فته رزانی دووەم)مسعود( دوو هه به
ی  که شته وەی ئامانجی گه خشیوە و بێ ئه سانی تر به رێمی به که هه

وەی نارەزایی  وە له نیشتیمان دوورە.  بۆ وەاڵمدانه ڕوون بکاته
، موبارەک)حوسنی ی وەک  کی ئامێز باوکانه یه ڵک، به یاننامه خه

 وە. ببنه نجانی وواڵت کرد که هیۆر ی گه ئاراسته سەرۆکی میسر(
 
بووی  سپ نه خاڵی داخوازی دووبارە و چه ندێ که هه یاننامه به 

جێ  وە، که جێبه ته ووبارەی کردونهند جار پێشتر د پێکاوە که چه
مووی گرنگترە و که له بیری چووە یان  وەی که له هه کروان. ئه نه

لی  کانی گه یه نووکه کیکه له داخوازییه هه داوە، که یه گوێی پێ نه
دانە بە دادگاییکردنی   نه تی له شاری سلێمانی، ئاماژە تایبه کورد، به

کردنیان  داوە به  قه رمانی ته که فهی پارتی  رزانه رپرسه به و به ئه
کانی دی پارتی بۆ له ناوبردنی  کانی لقی چوار و لقه وانه پاسه

رۆک نیشانی  ک. ئا لێرەدایه سه مندااڵن و خۆپیشاندەرانی بێ چه
زراوە  نکردنی دادگا و دامه مخۆری بێالیه ند خه داوە که چه

 کانی باشووری کوردستانه! سیڤیله
 

وەش دەکات، که خۆپیشاندانی  باسی ئه مەسعود() بارزانی دووەم
وەی  الم باسی ئه به کوردستان دەشوێنێت،،  ی و جۆرە سومعه له
ندەڵی  ی سومعه به گه ؟  ئه ست له سومعه چیه کردوە چۆن؟ مەبه نه
ی والت به تاپۆکردنی سامانی  ر سومعه گه چی دەچێت؟ ئه چێ به  نه

  یه یه کامه و سومعه ت، دەبێ ئهزرێ ماڵه نه ر حزب و بنه سه گشتی له
وە دەشێوێت که پێش  به  که بارزانی دووەم باسی دەکات؟ سومعه

ژاری  ویت، که هاوالتی هه رانی کوردستان بکه شکری داگیرکه له
وە  به  بکرێت! سومعه یر رید و دەرویش و کۆیله سهوکورد وەک م
 ە ند رچه کوڕ و کچی لێپرسراوەکان. خۆیان، هه وەکانی دەچێت که نه

ژار و  رزترین پۆستیان بدەنێ، کوڕی هه خوێندەواریش بن، به نا
زراوەکاندا  راوێز بکرێت و له دامه نیش په الیه ڵکی دڵسۆز و بێ خه

وە دەشکێت که قوربانیانی  به  وێت، سومعه که کاریان چنگ نه
تی،  یه ریم هه یی که هه یهەوەر و بودجه گه رباری ئه بجه، سه ڵه هه

الم  ێت، بهب زار دیناریان هه هه ١٥ی  سێکیان مووچه رکه نه ههمانگا
رگ و  ان داگیرکردوە و دوورنیه نرخی بهیرز و ئاسمان خۆیان ئه

وەیه سومعه  ک بێت. ئه کانیان پارەی ساڵێکی مامۆستایه پۆشاکه
مێرمنداڵێکی وە دڕوشێت که  به  رۆک!  سومعه ی سه چوون ئه

کانی حزب گیانی لێ زەوت  وانه ی پاسهشزمان به ڕەشا سته به
دەست میلیشایی ئێوەوە له خوێندا  نجان به دەکرێت، که گه

 وە. دەتڵێنه
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یان نیه، ئاستی  ن که بۆ نموونه خوێندگه نجان الی کێ سکااڵ بکه گه
سانی  رز و که گوزاری له نێوان کوڕ و کچی لێپرسراوانی به خزمه

ج له کوێ سکاال بکات ن یه..گه ئاسایی ئاسمان و زەوی جیاوازی هه
مانیش  رله ت  په نانه وەی ته بێ ئه فته وون دەبن و به که ئێوە دوو هه

م و  ی سته نجێک که کینه نجێک که خاوەنی هیچ نیه، گه بزانی؟ گه
وە، بێگومان به الفاوی  نگ خواردبێته کسانی له ناخیدا په نایه
و  وە، پێوەر ک دژتان دەوستێته موو شێوەیه ستی به هه هه

 خشێت. ک نابه یه و هیچ واته کانی ئێوە الی ئه پیرۆزیه
 

تییه ئێوە ، زیان به  رکردایه و شێوەیه سه رۆک! ئه واته سه که
زیان به  نجانی باشووری کوردستان دەدات.، ڕۆژی گه پاشه

نجانی کوردستان به  ر ئێوە گه گه تی دەدات، ئه وایه ته کبوونی نه یه
روەک  ن، دەبوو هه یردەکه ن سهکسا و یه چاوێکی باوکانه 

ژارانی  یان پێدراوە، سامانی هه چۆن)مسرور و قوباد( پێگه
مان شانسیان  ژاریش هه نجانی هه کوردستانیان له ژێر دەستایه، گه

کانی  ی که مندااڵنی کورد و ڕۆڵه و ڕۆژه ر ئه بووایه..دەبوو هه هه
د بوون، هی رمانی لێپرسراوەکانی ئێوە شه شاری سلیمانی به فه

و  وە، ئه ێته ڕانا رەو  نیشتیمان بگه تان ببریایه به که شته ئیوە گه
ک به  ل ڕاکێش کردایه! نه ردەم دادگای گه تان بۆ به سانه که

رانی کوردستان و باسی  ری هاتنی داگیرکه دروستکردنی  شانۆگه
ولێر و  ران له هه .. لێ داگیرکه ڵکتان فریو بدایه کان خه شۆڤێنیه

 اڵچواالنن..له ناو کۆمپانیاکانن.. ڕنین..له سلێمانی و قه بامه
 
 
 

 
 

 ی بارزانی دووەم که یاننامه وەی به بۆ خوێندنه
http://www.peyamner.com/details.aspx?l=1&id=225

756  
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.peyamner.com/details.aspx?l=1&id=225756
http://www.peyamner.com/details.aspx?l=1&id=225756
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 نگاویدا، ه تهاڵت ل یاندنی دەسه راگه

 ڕی گۆڕان ماوەر ناشیرین دەکات و دەیکاته شه داخوازی جه
 

 ڕەخنه

 سوێد ٠٢١١-٠-٠١
 
 

وە، دەبارە و  یاندنه لێکچووەکانیه ی ڕاگه الت له ڕێگه که دەسه ماوەیه
ی  وە چاکسازی و وەاڵمدانه  وڵ دەدات کێشه زاربارە هه هه

وە  را بچوک بکاته ی سهردەرک ی به ماوەر له بازنه کانی جه داخوازییه
ل له دادگاییکردنی تاوانبارانی  کانی گه ر ئامانجه کێک له هه و له یه

و  وێت ئه کی تر دەیه شێوەیه  وە. به ڤدەی شوبات خۆی بدزێته حه
ڕیوە  ڵکه ڕاپه و خه یامه به جیهانی دەروەو ناوە بدات، که ئه په

یاندا  که له توێشه ن و هیچ رنامه رلێشێواو بێ به نجی سه ڵێک گه کۆمه
ڵک  ک بۆ تۆقاندنی خه وێت، ئاین بکات به ترسناکترین چه نیه، دەیه

کی زوو کوردستان  یانییه الت بگۆڕدرێت، به ر دەسه گه و بڵێت ئه
لی  ی گه% ٤١ دا  ندە له سه رچه دەبێته ئیسالمی توندڕەو، هه

ین ڵبژاردنی ئا سێک ئازادە له هه موو که کوردستان موسڵمانن و هه
وەی گۆران ماوەی دوو ساڵه دروست  ر بزوتنه گه و بیروڕا.  ئه

مان و  رله الته له ناو ژوورەکانی په یاری دەسه بووە و هێزی نه
وە چاوەڕیی چاکسازی و  ڕینه ساالنی ڕاپه  ڵک له وا خه قامدا، ئه شه

 قامی کوردی: کسانییه. شه تی و یه اڵیه هێنانه دی دادوەری کۆمه
 کی  یست ساڵه زیاتر سامانی به شێوەیهدەزانێت که ب

کسان تاالن دەکرێت، دەتوانرا به داهاتی  گومرگی  نایه
رجیی و باشترین  لیل  و سنوورەکانی دی خه ئیبراهیم خه

یه کوێوە  و سەرمایه ش بکرێت، ئه تگوزرای پێشکه خزمه
 چوو؟

 ت و  دەزانێت و چاوەڕییه که پاکسازی دەزگاکانی حکومه
نفالچی و  رۆک جاشی ئه کان له سه نه سیاسیه الیه

 کراوە؟ مڕۆ نه عس بکرێت، ىۆ تا ئه سیخوڕەکانی به

ڕاگهیاندنوپالنی

دەسهالت

دژبهخواستیڕەوای

گهڵ

گه نجی بێ به رنامه

گێرەشێوین

چاوله گه ری

تێکدانی ئه زمونی دەستی دەرەوە

کوردستان

ئیسالمی سیاسی

دەزگای پاراستن و 

زانیاری

به کارهێنانی چه ك

چۆن دەسه اڵت داخوازیی کۆمه ڵگه ی کوردی ناشیرین دەکات
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   له مێژە به پێویستی دەزانێت که دەبێ یاسا له کوردستان
کان دەست له کاری  سەروەر بێت و حزب و سیاسیه

 ردەوامه؟ و کارە به دی بۆ ئه دەن، ئه هاوالتیان وەرنه
 رانی براکوژی  ەی که سهو قام له مێژە به ئاگایه له شه

کان  دەبێ بدرێنه دادگاو وەاڵمێک بۆ قوربانیه
 درا؟ وە..نه بدرێته

 تی   الیه کۆمه  ی کوردی پیویستی به بیمه ڵگه کۆمه
رتی  الت دامودەزگاکان به که الم دەسه یه، به هه  ن الیه مه هه

می  رهه تی به تی بیانی دەفرۆشێت و بگرە دژایه تایبه
رانی  ی کۆمپانیاکانی داگیرکه ێگهنیشتمانیش له ر

 وە دەکات کوردستانه
 یتوانیوە که مترین مافی ناوچه  الت هێشتا نه دەسه

 ی بپارێزێت.  که ڵکه وە و خه نێته داگیرکراوەکان بسه
 التی ئێستا،  سه وەی که ده نجان هوشیارن له قامی گه شه

یتوانیوە  الت، نه نوز دوای بیست ساڵ دەسه هه
 یان بۆ دابنێت کی توکمه یه رنامه به

 ک  یه رکارێک یان پرۆسه قامی کورد باش دەزانێت، هه شه
بێت قۆرخ  و دوو زلهێزە هه التی ئه له دەرەوەی دەسه

 قامه.. ر شه سه ڵدەپروکێنرێت، بۆیه له دەکرێت و هه
 

ک  قامی کوردییه، نه موو شه و و داخوازی تر که هی هه و خااڵنه ئه
ولێر، تاكرەوی حزبی و  ی، له بادینان و ههنها هی شاری سلێمان ته
  وەی له تاکی کورد بڕیوە، بێجگه ک رەنگی، هێزی بیرکردنه یه

الت  وە  . دەسه ماوەته خۆپیشاندان تاکی کورد هیچی بۆ نه
موو  ی بۆ هه ڵک ناشیرن دەکات، که په ک داخوازی خه شێوەیه به

ر،  رانیبێژ، نووسهند، گۆ رمه کارهێنانی هونه کان دەبات، له به ڕێگه
 ال.هتد ڕۆشنبیر.مه

 
الت ماف به خۆی  وەیه، که دەسه یرتر ئه مووی سه هه وەی که له ئه

ی  و ڕەنگه قام به وت و شه مان بکاته مزگه رله کۆی پە دەدات که سه
بکات، مردوەکانی بکاته هێمای پیرۆز  و   وێت  بۆیه خۆی بیه

و  الم  ئه ،  بهنموونە، مەزاری نەمران بە ڵکی پێ ناچار بکات خه
قامێکدا،  کدا یان شه یه مافه به هاوالتی سادە نادات که له باخجه

نجاکانیش دەکوژێت  ڵکو منداڵ و گه ڵبڕێژێت، به دەردی دڵی خۆی هه
دەکات   ڵگه وە کارێکی ناجورە و کۆمه ڵبڕن! ئه ئەگەر دەنگاین هه

شتا به ئاوازی شاخ التە که هێ وە دەسه واته ئه وە. که شێکه ند به چه به
الته که  و دەسه وە و بروای به ڕەنگی دی نیه، ئه بیردەکاته

وە ڕەفتار کۆن دەنوێنێ .  رگێکی نوێه به وتوانه به پاشکه
الت کۆنه وجامی کردوەو چڵ ساڵ له پاش  وەی دەسه بیرکردنه
 مڕۆی باشووری کوردستانه.  نجانی ئه وەی گه بیرکردنه
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 اری؟گۆڕانکاری یان جنێوک

لە پەراوێزی  شەرە جنیوی  نێوان شوێنکەوتوانی پارتییەکانی 
 باشووری کوردستان

  ڵوێسته هه
 سوێد ٠٢٢٤-١٠-١
 

ری  ر)فاکته ڵێک فاکته کۆمه  ک پێویستی به موو گۆڕانکارییه هه
ک بتوانێت  مۆیه کو دینه ی وه وه بۆ ئه  یه کی( هه خۆیی و دره ناوه

دی.   دا بهێنێته یه ڵگه و کۆمه ی ئه هجست  له  سته رجه گۆڕانێکی به
و  ر ئه سه له  نده به   و گۆڕانکاریه وتن یان شکستی ئه رکه سه

  کرێت،)بڕوانه ر دروست ده سه ی له گۆرانکاریه  و ئه  ی که یه بناغه
nrOroaro ahoOrazOnagrOg nagnahC  مووی گرنگتر  هه  (. له

  کان و له ناو هزری تاکه  بچێته  و گۆڕانکاریه وێنی ئه هه  که  یه وه ئه
و  زی بۆ ئه وه ره هێزێکی هه  و  ببێته  وه نگ بداته وشتیاندا ره ڕه

ڵک و  خه  ئارامیێکی فراوان بدات به  و گۆڕانکاریه ئه  . گرنگه گۆڕانه
ی  وه بوونه  هۆی دووباره  بێته مووان و  نه ی بڕوای هه جێگه  ببێته

ن  خاوه  و گۆڕانکاریه بزافی ئه  که  کانی پێشوو. گرنگه ڵه هه
بێت، ئامانجێکی  ی هه نه الیه مه کی هه یه کی نۆی بێت، خشته یه لسفه فه

  و گۆڕانکاریه ری ئه بتوانێت ڕابه  بێت که کیش هه یه رکرده ڕون و سه
  (؟ ئایا له  Ledership in Organization  بکات،) بڕوانه

 ن؟  هه  و فاکتارانه باشووری کوردستان  ئه
تێک،  لتوری میلله که  له  شێکه یان جنیودان  به  گاڵته، ساتیر   ڕاسته

ی  ڵگه اڵم ،  ئایا جنێودان باشترین ئامرازی گۆرانکاری کۆمه به
مهێنانی  رهه تی بۆ به تایبه  باشووری کوردستان، به  له  کوردیه

 مدا رده کانی سه ڵ گۆڕانکاریه گه  بتوانێت له  کی نوێ که یه وه نه
 وپێش بڕوات؟ ره به
 

  که  ی و مرۆڤه خودی مرۆڤ.  ئه  به  تی پیکردنه جنێودان سوکایه
کرێت.  یر ده م سه که به  وه ره ن جنێوده الیه  له  خوات،   جنێو ده

  ڵگه رێنی دژی  مرۆڤ و کۆمه ند و نهێنێکی نه هه ند ره جنێودان چه
 : خۆ گرتووه  له

 ڕوی  یه له سه و که تی پێکردنی ئه شکاندن و سووکایه
 خوات،  جنێو ده  که   وه تییه اڵیه روونی و کۆمه ده

 یه  سه)جنیۆخۆر( و که گیرکردنی ئه راوێزکردن و گوشه په  
 . وه ره ن جنیوده الیه  له

  ر جنێو خۆر رامبه به   ره زلزانینی جنێودره  و خۆ به 
 نێوان   له  تای ناکۆکیێکه ره و سه  ڕێکی میدیایه جنێو شه

 س یان دوو گروپی جیادا وو کهد
 گرتنی  و ڕێز نه   رگاکانی دیالۆگه جنێودان داخستنی ده

  ره رامبه ڕای به
 ستی جودایی ئێمه جنێودان،  دروستکردنی پێڕپێڕی و هه  

 دا  که یه ڵگه ک گروپ یان کۆمه یه  ، له یه و ئێوه
 وه رهێنانه به ی کوردی( وه ڵگه مووی گرنگتر) بۆ کۆمه هه  له  

ران کوردستان  داگیرکه  که  یه و قین ڕکه ی ئه وه و چاندنه
 ن که لی کورد کاری بۆ ده بۆ الوازکردنی گه  ندان ساڵه چه

 و  ی ئه وه جنیۆدان دۆگم کردن  و سووکردنی بزوتنه
کی  یه شیوه ی کوردی به ڵگه خوازن کۆمه ده  که  یه نگدانه ده

 بگۆڕن  میانه رده مۆدێرن و سه
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: ،  ئایا جنێودان باشترین  م ووتاره ی پرسیاری ئه وه انهاڵمد بۆ وه
باشووری کوردستان،   له  ی کوردیه ڵگه ئامرازی گۆرانکاری کۆمه

ڵ  گه  بتوانێت له  کی نۆێ که یه وه مهێنانی نه رهه تی بۆ به تایبه  به
  وپێش بڕوات؟ بۆچی جنێو له ره مدا به رده کانی سه گۆڕانکاریه

  کان، له ندیه ک ترازانی پێوه یه  هۆی له  بیته یدا دهی کورد ڵگه کۆمه
جێ  ئاسانی به  ری خۆی به ڵگه و کاریگه ر ئاستی تاک یان کۆمه سه
 ؟ هێلێت ده
 

ی ئاینی  سته یی ژێر ده ماڵه کی بنه یه ڵگه ی کوردی کۆمه ڵگه کۆمه
  یه زیانه وه ره هه   ره و پێوه و دیلی ئه  رانی کوردستانه داگیرکه

.  یان داکوتیوه ناخی تاکی کورد دا ڕێشه  له  ها ساڵه نده چه  که
و   یه ر و ئاینه و پێوه چی ئه دا، تاک ملکه ڵگانه کۆمه  و جۆره له

جنێودان   . بۆ نموونه وه یدا خۆی بدۆزێته وه ره ده  ناتوانێت له
  . تاك له و تاکه خودی ئه  به  ، جنیودانه ماڵه رۆک یان بنه سه به

زی ەو ره ، بۆچونێکی هه و بوونی نیه  که زدا یه وه ره ههقاڵبی 
رچی  هه  که  تاک کردووه  ش وای له و هۆکاره . ئه یه کۆی هه
رگری  ی بێت، به که ی یان هۆزه که ماڵه کانی بنه ریه روه دژی سه

( تاکێکی  ماڵه دا)تاکی بنه ستێت. تاک لێره لێبکات و دژیان بوه
ی  وه بن پێش ئه فتاری سۆزدار ده رهنگاو و  و هه  هوشیار نیه
و  فتاری تاکی ئه ر ڕه سه به  .  سۆز زاڵه وه بیر بکاته  هوشیارانه

  ی جنێو له وه مهێنانه رهه ترسی به دا.  مه ڵگانه کۆمه  جۆره
ی  پرۆسه  ، که دایه وه ی باشووری کوردستان له ڵگه کۆمه

  بێته مان، ده که وه ته خود و مێژووی نه  تی به جنێودان و سوکایه
بێت و  ی خێزان ده رده روه ڵی په زی و تێکه روه بیرێکی هه

و باوک و  ئه  . نموونه ربازبوون لێی کارێکی ئاسان نیه ده

کانیشان(  وانیش)منداڵه ن، ئه ده کانیان ده منداڵه  جنێو به  دایکانه
کو  واڵتیکی وه  ن. له ده جنێو ده  به  مان شێواز درێژه هه  به

کارێکی   وه زانن ئه ده  وه مناڵیه  کان له ، منداڵه یبه د جنێو عهسوی
  که  و مندااڵنه بێت. ئه ی پێ بریندار ده که ره رام به و به  وشه خه
 بێت. کردندا زمانێکی خاوێنیان ده کاتی قسه  بن، له ش ده وره گه
 

ی کوردی  لگه روونی تاکی کۆمه نها ده ک ته جنێودان نه  واته که
خات  ڵکو ئاسۆکانی ئازادی و دیموکراتی لێ داده کێنێت، بهش ده

ڕۆیی و  ره ی تر، تووشی سه تیش هێنده وایه ته ست نه و هه
ی سااڵنی  ڵه ی هه وه کات.  بۆ ئه ووشکبوون ده

اللی، شیوعی و  الیی، جه جنێوی ) مه   ڕه تی شه تایبه پێشوو)به
موو کوردێکی  هه رکی شانی ، ئه وه هێنرێته  م نه رهه ..هتد( به
و  ، کار بکات بۆ ئه رم و هوشیارانه زمانێکی نه به  ، که دڵسۆزه

  وه رفراوانی هوشیارکردنه کی به یه رنامه به  . پێویسته گۆڕانکاریه
ڕو.    بخرێته  ڵگه ر ئاستی تاک و کۆمه سه  له

  ندیه هۆی الوازی پێوه  بێته ش)جنێودان( ده که وانه پێچه
  تی زمانی دیالۆگ و کۆمۆنیکاسۆن، که تایبه ان، بهک نه الیه مه هه

 گرێ بدات.  وه کان پێکه تاکه
 

 کان: رچاوه سه
sgCraroS , M.& sgCraroSSgr, S. (2008). 

Changing Organizational Culture, Cultural 
change work in progress.LONDON AND NEW 

YORK :   Routledge  
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 ڕەشە بەکارهێنانی زمانی هه

 دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکا
 ڕەخنه 

 
 ئاسۆ بیارەیی

 سوید ٠٢١١-٠-٠٥
نجانی کوردستان،  دژی مندااڵن  و گه  ڕەشه کارهێنانی زمانی هه به

کی زەق و دیاری  و کوشتنیان هێمایهکردن  قه رباری ته سه
 ەیندەڵی بێ ئاگایه له ژیانی ڕۆژان ر گه به که له  التی کوردییه دەسه

ڕێوە بڕوایان به  ن به ی که دەیبه وانه وەیه که ئه ی ئه ، نیشانهڵکی خه
وە  الت ئه هێنانیان له دەسه سانی ترنیه. وازنه ماف و ئازادی که

ماوەر به کۆیله.  راست دەزانن و جه وان خۆیان به ێنێت که ئه دەگه
دو سی زیاتر برینداربوون، با  سێ مێرمنداڵ کوژران و پتر له سه

الت درێژە به  الم دەسه زیانی ئابوری بوەستێت به هاواڵتیان، به
ال بۆ  س و مه ندێ که جاڕی خۆی دەدات و ڕۆژانه هه گاڵته
  وە. کانی خۆی پێ پڕدەکاته ندنه یه ڕۆی راگه وپه پێنه

 
وەیه  ییه، ئه نووکه و هه له اڵت بیکات و په وەی که پێویسته دەسه ئه

  و قوربانیانه که دەبێ بارزانی دووەم)مسعود( داوای لێبوردن له
ڕی  کیکه له هێماکانی شه یهسانی وەک فازل میرانی که  بکات و که

تی لێی  یه هه  ی که و پۆسته رێت و ئه اللی، البه جه -ییال مه
ئاخافتنێکی  زیاتر ڕەشه زمانی هه  سانه له و که . لێ ئهوەرێتەن بسه
ر ڕێکخراوێکدا  رانه له ناو هه کته و جۆرە کارئه ازانن. بوونی ئهندی 

کە وەن، نموونه چۆن  ڕو چاوسورکردنه ڕەنگ و رەفتارێکی شه
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ڵگرتوەو مندااڵن و  ی نازناوی دیموکراتی هه که سێک که پارتییه که
ڵکێکی  رگۆشی خه جگه ؟اژاوەچی دەناسێنێتک به ئ چه الوانی بێ

و  . ئه؟بێت ژار که باوکیان رەنگه له مانگێکدا دەڕۆژ پتر کاریان نه هه
ر بۆیان  گه دیکتاتۆرانه ئامادەشن، ئه ەهێما حزب کەسانە جۆرە

وەی  و مندااڵنه له پێناوی مانه برەخسێت دەست و قاچی ئه
ه سەرۆکی لیبیا و وە، چارەنووسیان ل ی خۆیان ببڕنه که پۆسته

  ی کاته. له سه نها مه وەیان ته ددام باشتر نابێ، مانه سه
 

و  چونکه ئه !)مسعود( دەبێ داوای لیبوردن بکاتبارزانی دووەم
ر والتێکی تری دیموکراتی  ل دەزانێت، له هه رۆکی گه سه  خۆی به
رداری  وەی بۆ کوردستان دەستبه ڤدەی مانگ پێش هاتنه حهبوایه، 
وە بۆ  بڕی و بێته شی نه که شته و گه اڵم ئه . بهی دەبوو که  پۆسته

وەش خاڵی الوازی  ی..ئه که له کانی گه  رکردنی کێشه چارەسه
وە. ندی خۆی پسا ماوەرەکه ڵ جه رۆکێکه که پێوەندی له گه سه
می)نێچرەڤان(ی  سێکی وەک بارزانی سێیه و ڕۆژە که ت ئه نانه ته

وە  تیکردنه رکردایه ری ئاخفتنی سه روی هونه ڕاسپاردبوو، که له
وە،  سته رزانی دابه ی به ماڵه زۆر خاڵی الوازی پارتیی و بنه

تامان نیه..هتد(  دامان لێکراوە، ئێمه گوناهین و خه عه ته  وانه)..ئێمه له
ند  و پارتیه چه ئه  ر دەکرێت که به و ڕاستیه دەسته لێرەدا دیسان ئه

ڕێکخراوەییه که دەروەی خۆی تێکی ناوخۆیی  گیری سیاسه گۆشه
وە  یاری خۆی دەزانێت. ئه نه  سانی دی به ن و که لێونه و الیه

کوردی.    ڵگه خۆشیه کوشندەکانی ناو کۆمه کێکه له نه یه
ی پارت و  شه که زۆربه خۆشیه سۆسیۆلۆجیه و نه نجامی ئه دەرئه

ی وتوەکانی پێوەندییان به جیهانی دەروە پاشکه  ڵگه رێکخراوی کۆمه
ن. له  ر دەکه رامبه ی به یری ڕەخنه مه و به گومانه سه خۆیان که

یه که ڕەفتاریان دڕندە دەکات،  راوێزیه و په وە ئه ڕوی دەرونیشه
وە. چونکه  کان دژیان چڕتر دەبنه تی کاتێک ڕەخنه تایبه به

کانیان کراوە که  ندامه و پارتیانه وا ئاودێری هزری ئه ئایدیلۆژیای ئه
  کی کوێرن له رگرییه گیانی لێکردوون ئامادەی به کی بێوەک ڕەبوتێ

 کانیان.  نه وەی پارت و الیه مانه
نجانی باشووری کوردستان باشترین  کردن له مندااڵن و گه قه ته

و  وە  ئه دڵنیاییه  ڕویدا. به شوباتڤدەی  حهی زیندووە که  نموونه
 ی هوە، چونکه زۆرب هنش دەب د بارە دەبار و سه  اوانهڕود

وە. بۆیه پێویسته  نه وەک فازل میرانی بیردەکه سەرکردەکانی شاخ، 
سانه سزا  و که مخۆر، ئه کی خه رکردەیه وەک سه بارزانی دووەم،

ی بدات و خۆشی  که بدات و ڕێگه به کادیری نوێ له نێو حزبه
کات شۆڕشی  ر وا نه گه بینێت. ئه تی نه رکردایه ئیدی ڕٶلی سه

الت  نی تریش له دەسه ویش و الیه وان ئهیسبوکی)دارا(ی ال فه
نها )دارا دوو داری(  ر جاران مندااڵن کورد ته گه دادەگرن و...ئه
یسبوکی کردن که  مرۆ شۆڕشی ڕۆشنبری فیری فه فێردەبوون، ئه

میان لێبکات.  س سته هێڵن که ن و نه کانیان بکه رگری له مافه به
کان ببنه موالزم  انیهزارەهای وەک فازل میر ر هه گه واته ئه که

ی شۆڕشی  رگه کیان پێبێت به وتووترین چه موحسین و پێشکه
و حزب نین، مندااڵنێکن   ماڵه مرۆ منداڵی بنه وان ناگرن. مندااڵن ئه ئه

رزە که  رکردانه به و سه که جیهانین و هوشیاری جیهانییان زۆر له
و  قه ن و هێشتا زمانی مشار و ته که تی ده رکردایه چڵ ساڵە سه

 ن.  کاردەبه عداکردن به ته
 

 وە وەرگیراوە: دارا دوو داری دی ڕەتییه کی بنه ڕتووکی یه * له په
 * فازل میرانی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی،
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 بەشی دووەم

 
 توێژینەوە و بە دواداچوون

 
 

   وێستانێکی سۆسیال سایکۆلۆژیانه
 ی و هێزانه ر ئه سه له
  یه وه سته ده  دا به ڵگه کۆمه  ۆڕانکاریان لهمۆی گ داینه  که
 

زمون  ند وئه چۆن په  که  ی گرنگه وه ، ئه شکستی و نسکۆ گرنگ نیه
 گیرێت رده وه
 

 سوێد ٠٢٢٩-٤-٠٠
 

"خود"ێکی   بکات به    لگه کانی کۆمه ر توانی "خود"ی تاکه "هیتله
 / Berg(1992) " ..کانیدا،  یاره دژی نه  زی و بیانکات به وه ره هه
 

 ستسازی به مه
 

  یه وه سته ده یان به ڵگه وی گۆڕانکاری کۆمه جڵه  ن که کامه  و هێزانه ئه
ری  ژێر کاریگه گشتی له به  ڵگه کان و کۆمه تاکه  کارن که  به  و هێنده
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رترین میتود )شێوازی  کاریگه  یه ن؟ کامه که فتار ده واندا ڕه ئه
 ؟ ڵگه تاک و کۆمه ر ئاستی سه  کارکردن( بۆ گۆڕان له

 
 :Empowermentی  پێناسه
  اڵتی زیاتر بدرێته سه ده   که  وه گرێته ده  وه نت، ئه رمه ئیمپاوه

کاری   ترین شێوه کارامه  ی بتوانن به وه ندامانی ڕێکخراوێک بۆ ئه ئه
  که  وه و ئامانجه ناڵی ئه که  ڕێنن و کۆششیان بڕژێته خۆیان ڕاپه

ر  سه کرێت له نت ده رمه ی ئیمپاوه ن. پرۆسه که کاری بۆ ده  وه پێکه
م  رێنی ئه نی ئه گشتی بکرێت. الیه کیش به یه ڵگه ئاستی تاک و کۆمه

مان کاتدا  هه  کات و له بزوت ده کان به ندامه ئه  که  یه وه ئه  یه پرۆسه
 Levi زانن ده  یان پارتییه  و رێکخراوه شێکی گرنگی ئه به خۆیان به
  میشه ک هه ندامانی پارتییه ر ئه گه ئه  وه شه وانه پێجه . به.(2007)

و  رکێکدا و ئه موو ئه هه  یان بن له که رکرده ڕێی بریار سه چاوه
  ندی به پێوه  ی که و بڕیارانه رگرتنی ئه وه بێت له خۆییان نه ربه سه

بێت، تووشی سستی و خاوی   وه کانی خۆیانه رکه جێکردنی ئه جێبه
ر  سه و تۆیان به اڵتێکی ئه سه ده  نیان نابێت، چونکهبن، داهێنا ده

 Empowermentکانی  رجه . مه نیه  وه رکانی خۆیانه کارکردن و ئه
  واو به زانیاری ته  ره و رابه بێت ئه ده  که  وه بینێته دا خۆی ده وه له
یان دیاریکردنی   وه رکه شکردنی ئه وی دابه کانی بدات چ له ندامه ئه

 ان ڕێکخراو یان پارتیی.ک ئامانجه
 
  ؟ گۆڕان چیه  ست له به مه
 

ی ژیان و داهینانی  وه بیرکردنه  له  گۆڕان شیوازێکی نوێیه
ک یان  یه ی پێکهاته چوارچێوه  ری نوێ له ێک پێوه ڵه کۆمه

ر  سه له  و گۆڕانه ی پێش خۆی. ئه وه جیاوازبێت له  سترکتورێک که
یان گۆڕان   ن گۆڕانه خاوه  ی که ێزهو ه ئه . یه ڵگه ئاستی تاک و کۆمه

کی  یه ئاراسته  به  ڵگه کان و کۆمه سه ی بزوتنی که وه کات، بۆ ئه ده
فتاری نوێ  بێت بتوانێت بۆچونی نوێ، ئاکار و ڕه رێت، ده نوێ به

  که Empowermentمکی  ر ڕۆشنایی چه سه داهێنان.  له  بێنێته
و  ئه  کان بکرێت، پێویسته اکهستی ت اڵت ڕاده سه ده  شێک له بێت به ده

ی بتوانێت  وه کی نوێ بێت بۆ ئه یه رنامه ن به خاوه  نوێیه  هێزه
بێت  مان کاتدا ده هه . له وه هێزدا کۆبکاته ێکی به که یه  مووان له هه
و  وه ره ر ئاستی ده سه له  بێت، که کی ووریا و لێزانی هه یه رکرده سه

کانی کاربکات بۆ  ندامه نی ئهبۆ چاالکرد  که ناوخۆی ڕێکخراوه
 کانی. دوور و نیزیکه  ئامانجانه

 
  ی پڕفیسۆری له پله  که Giddens( 3002)پێی بۆچونی به

کی زۆر ڕاوێژکاری )تۆنی بلێر  یه و تا ماوه  یه ڵناسیدا هه کۆمه
  ی که و هێزانه ، ئه ریتانیای پێشو(بووه زیری به رۆکی وه سه

 : وه ی خواره وه مانه  ن  بریتین له که ده  ڵگه کۆمه  گۆڕانکاری له
 
پێی  ژیت و به مرۆڤی تێدا ده  که  یه و ژینگه ست ئه به : مه گه . ژینه١  

گونجێنن و  کان ژیانی خۆیان ده تاکه  کان رجه سروشتیه مه
تی بۆ خۆی گونجادن و ڕاهاتن دروست  اڵیه کی کۆمه یه پێکهاته

  سێکی ناوچه بۆچونی کهو   وه بیرکردنه  ن. بۆ نموونه که ده
 بیابان بژیت.  له  سێک که که  له  کان زۆر جیاوازه شاخاویه

 
ی  ڵگه وتن و گۆڕانی تاک و کۆمه پێشکه یی سیاسی: . ڕێکخراوه٠

ژیانی   ی که رێکخراوه  و جۆره به  نده تێک به ک یان میلله یه ناوچه
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  نموونه . بۆ یه ند چاالک و کارامه خات و تا چه کان ڕێک ده تاکه
  ماڵه بنه )پیوەرەکانی(کانی نۆرمه  ک که یه ڵگه وتنی کۆمه ئاستی پێشکه

  که   کی کراوه یه ڵگه ڵ کۆمه گه  له  ، زۆر  جیاوازه ڕێوه یبات به ده
دا هێزی سوپایی  م خاڵه تی. له یه کسانی  بنچینه ک یه یه تاڕاده

  ان لههێنێت بۆ دروستکردنی گۆڕ کی گرنگ پێک ده یه رچاوه سه
کیان  ره اڵتێکی ناوخوی و ده سه کان هیچ ده ی وادا و تاکه ڵگه کۆمه

   خۆی  بێت که نه  سوپاییه  و هێزه ندکردنی ئه سه نها په ، ته نیه
پێنێت.   سه ریاندا ده سه به  وه ربازییه تای سه ی کوده ڕێگه  زۆرجار له
 ددام. ی سه که ڕژێمه  بۆ نموونه

 
  وه لێکی پێکه رگه (فاکته،)  ره م فاکته : ئهفەرهەنگ()لتور ری که . فاکته٠
کان  ندیکردن نێوان تاکه ئاین، جۆری پێوه  وانه له  خۆیدا گرێداوه  له

گۆڕینی   ری هێزێکی ئاینی نوێ له .  کاریگه رکرده و ڕۆڵی سه
کات و  ک گیر ده یه ڵگه کۆمه  کان شوێن پێی له ی تاکه بیرۆکه

وتنی ئاینی  رکه ده  دا بۆ نموونه خشێت، لێره به رگێکی نوێی پێ ده به
  بوو که  و هێزه ن ئه تی  بودا. بودا خاوه رکردایه سه بودیزم به

 120توانی کا  وه ی ئاخافتنه ڕێگه له
کان و بۆچونیان  روونی تاکه ر ده سه  بێت له واوی هه ری ته ریگه

ی  هرکرد تی عیسا و سه زره شت و حه رده مان شت زه بگۆڕێت. هه
 . زۆر ئاینی دیکه

ی  ڕێگه  کان له رکرده ندێ جاریش سه لتوردا، هه ری که فاکته  له
گۆڕینی بیرو بۆچونی   بن له ر ده کاریگه  هێنانی کاریزماوه کار به
  وه زیدا بۆ گۆڕانێکی نوێ پێکه وه ره کی هه یه که یه  کان و له سه که

  گاندی له  وونهن. بۆ نم که ن و شۆڕشێکیان پێ ده ده گرێیان ده
 واڵتی هند. 

  ری ئابووری( . فاکته٤
ر ئاستی  سه ری ئابوری له ، فاکته وه ره ی سه ره و سێ فاکته ڵ ئه گه له

ر گۆڕینی  سه له  یه ری هه ترین  کاریگه وره نێوخۆیی و جیهانی، گه
داری  رمایه . ڕژێمی ئابوری سه ڵگه کان و کۆمه سه ی که وه بیرکردنه

  کان چ له ر تاکه سه  ری خۆی له دا دیاری ترین کاریگه ده دوا سه  له
هۆی خێرایی  ی، بینی. به وه ره کان یان ده وه ته ناوخۆی سنووری نه

ندی ماکرۆ و  ، پێوه لۆژیاوه کنه ی ته وه و باڵبوونه  وه مهێنانه رهه به
ندی نێوان  پێوه  و بوو. بۆ نموونه هێزوو پته الن، به میکرۆی نێوان گه

پۆلی گۆڕان و  شه  گوژمێکی دایه  وه رنێته هۆی ئینته کان به کهتا
  کان ئازادانه نێوانیان دروست کرد. تاکه  کی له یه وه نزیک بوونه

جیهانی  ندی به توانن پێوه اڵت، ده سه ردانی ده ستتێوه ده  دوور له
م  . ئه ئارادایه  له  ی که ریه نوێگه  و ن و ئاشنابن به بکه وه ره ده
لتوریش  ئاستی سیاسی و که  لۆژیایه کنه ئابوری و ته  ڕانکاریهگۆ

ر  سه  توانن گۆڕانکاری له ئاسانی  ده  کان به وه ته ڵ بوو و نه تێکه
 ن. کتر دروست بکه یه
 
  کوردیانه  و هێزه ، ئایا ئه وه ره ی سه و بۆچونه ر ڕؤشنایی ئه سه له
توانن  ، ده یه وه سته ده  ی کوردیان به ڵگه وی کومه مڕۆ جڵه ئه  که

مۆی  ژیله  بێته ده  که ن؟ ئایا گۆڕانی گرده گۆڕانکاری  بکه
 باشووری کوردستان؟  ری له رتاسه گۆڕانکارێیکی سه

 
ر ئاستی تاک یان  سه لی کورد چ له گه  که  دا نیه وه گومان له

ن بێت،  دوو الیه  بکات که  و گۆڕانکاریه بێت خۆی ئه ، ده ڵگه کۆمه
رکی  ک هێزێکی ده رخان و ژێر خانی خۆی، نه ست گۆڕانی سه به مه
عسی لێ دێت  ی ڕژێمی به که کو گۆڕانکارییه بکات. لێ وه  و کاره ئه
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نها  لی کورد ته الوژێ. گه ڕه گه  مریکا ڕوخاندی و بووه ئه  که
و  ر ئه رامبه نها خۆی به بێت ته تی، ده ی خۆیه نجینه نی گه خاوه

قازانجی   له  ک پێشی بخات که یه ئاراسته  و به  وه ستێته بووه  گۆڕانه
 کانی داهاتوودا بێت. وه نه
 
 
 پێم باشه وه کانمه رنجه قواڵیی سه  ی بچمه وه پێش ئه ،  

کان  ندامه ندی ئه یی و پێوه کی زانستی کاری رێکخراوه یه کورته
 پێش:   مه کتر بخه ڵ یه گه و له رکرده ڵ سه گه له

 
کانی  ندامه دا ئه م قۆناغه یی و خۆگرێدان: له. قۆناغی پاشکۆ١

کتر باش ناناسن و  ن و هێشتا یه رکرده واو پاشکۆی سه رێکخراو ته
ڕێی ڕێنمایی  چاوه  میشه و هه  دیاره  شێویان پێوه په

واو  ک ته یه شێوه کان به ندامه ی ئه وه رئه به  یانن. له که رکرده سه
ئاخفن و هێشتا  کتر ده ڵ یه گه  هل  وه ڕێزه کدی ناناسن و زۆر به یه

.   دیار نیه  وه کانه رکه شکردنی ئه ی ئیش و دابه باره  هیج ڕۆڵیک له
 کتر بێت. یه ها ناتوانن بڕوایان به روه هه
 
  م قۆناغه : ئه جێهێشتن  وه /به گروپه . قوناغی خۆ گرێدان به ٠

ڵ  گه  ک و له یهال کان له ندامه نێوان ئه  قۆناغی ناکۆکی له  به  ناسراوه
ند  کان خۆیان پابه ندامه ئه  ندێ له . هه وه کی تره الیه  له  رکرده سه
ر ناکۆکی  به  ندێکی تریش له و هه  وه که ڕێکخراوه  ن به که ده

ند  کانی جوت یان چه ندامه ئه  ندێ له هێڵن. هه جێ ده به  که ڕێکخراوه
دا هێدی  م قۆناغه لهن.  که یمانی دروست ده هاوپه  وه سێک پێکه که

وێت و  که رده کو ڕێکخراوێک ده ی گرێدانی گشتی وه هێدی پرۆسه

کانی  ندامه ئه  ندێ له بێت. هه یی دروست ده ری ڕێکخراوه ندێ پێوه هه
شێوی و  ی په دا پله . لێره وه دۆزنه ڕۆڵی گونجاو خۆیان ده

خۆیان   بهکان زیاتر بڕوایان  ندامه بێت و ئه متر ده رلێشێواوی که سه
دا  که پێناوی ئامانجی رێکخراوه  دات له وڵ ده هه  که ریه بێت. هه ده

 کاربکات.
 
ك  یه دا له م قۆناغه : له . دروستبوونی بڕوا و سترکتور یان پێکهاته2

  یشتن به و گه  وه گرێته کان ده ندامه نگی ئه یشتن و هاوئاهه تێگه
ک.  موو الیه بۆ هه بێت گرنگترین کار ده  که ئامانجی ڕێکخراوه

گرن. ڕۆڵی  ده  ڕێچکه  رانه کی دروستکه یه شێوه  کان به کێشه
متر  ی پێشوودا که که چاو دوو قۆناغه  له  م قۆناغه له  رکرده سه
ندی  پێوه  میشه بێت هه ها ده روه دات. هه بێت وزۆرجار ڕێنمایی ده ده

 نگیان پێ بگات. کان بتوانن ده ندامه ڵیدا ئاسان بێت و ئه گه کردن له
 
و   جێگیره  که ی ڕیكخراوه . قۆناغی کارکردن: ئامانج، پێکهاته٤

کگرتوو  کی یه یه که کو یه کان وه ندامه . ئه ئاستی کارکردن چاالکه
ژین. دیالۆگی  ده  وه ودا پێکه کی پته یه یه ژینگه   ن و له که کارده

ها ئاستی پالن  وهر . هه یوسته کانی په ڵ ئامانجه گه  له  که ڕێکخراوه
نها  دا ته م قۆناغه له  رکرده رکی سه . ئه رزه دانان  و نوێکاری به

 .  پێشچوونه  وه ره رخستنی هیزی به گه هاندان و وه
   
کان دوای  ندامه دا ئه : لێره وه ک ترازان و جیابوونه یه . قۆناغی له٥

  گرنه ڕێگا دهتی، دوو  یه هه  که ڕێکخراوه  ی که و ئامانجه  یشتن به گه
ی ئامانجی نۆی و  وه وامبوون و دۆزینه رده میان به که ر، یه به
و   وه میان خۆ جیاکردنه مان کار. دووه ر هه سه وامی له رده به
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ندامیش رێکخراوی نوێ  ندێ ئه . هه که ڕێکخراوه  وازهێنان له
نجامی کۆتایی پێهاتنی  ئه  له  م قۆناغه یشتن به ن. گه که دروست ده

 .  یه که رکرده و الوازی ڕۆڵی سه  که نجی ڕێکخراوهاامئ
 

بۆچی حزبی   ین که ر بکه به سته ده  نجامه و ئه توانین ئه و ده لێره
ی توانی  نه  په ی چه وه اباڵێکی بزوینتهش  شیوعی کوردستان که

رکی  ری ده باباسی فاکته  ست بهێنێت. ئێمه ده نگی پێویست به ده
ند  پ چه یارانی چه نه  که  زانراوه  هوکارانه و ئه  کین، چونکه نه

 ن. پ الواز بکه ێت چه وه یانه ک ده یه موو شێوه هه به  ختانه رسه سه
 

  بنه ده  ی که ناوخۆیانه  لێنه و که ر ئه سه  ینه ست بخه ده  پێویسته  ئێمه
 کان: رییه ماوه جه  هۆی سست بوونی کاره

ی  وه وسانه زۆرداری و چهکسانی و  نایه  ی که و جێییه تا ئه
و  ، له یه ی کوردیدا هه ڵگه کۆمه  کانی دی له وساوه تی و چه چینایه
کان و زۆر هێزی تری  په ، چه ری بوونی نیه روه دادپه  ی که شوێنه

ن بۆ  کاراترین شێواز خۆیان ڕێک بخه توانن به مرۆڤخواز ده
 . وه له گه  بهکانیان  ریان و گرێدانی کاره ماوه رفراونکردنی جه به
 
  ڵ و نیمچه نگه یاسای جه  باشووری کوردستان، که  له

  ، ڕۆژانه ریدا، کرێکاران هیچ مافێکیان نیه سه به  داری زاڵه رمایه سه
و   نگه کوژرێن، مندااڵن بێ دایه ر ئابڕو ده سه تان له ئافره

  انن لهتو کان ده په ،،چه تییه اڵیه ی کۆمه بێ بیمه  ڵگه رن، کۆمه خانووبه
 بێت: کان ده په ن. چه کار بکه  ڵکه و خه ڵ ئه گه  له  وه نزیکه

 

 کانی  ر ئازاره سه  نه ست بخه ده  وه مینه و بێ سڵه  ڕۆژانه
و   نه کانیان کاری بۆ بکه رنامه میدیاکان و به  ڵک و له خه

 ن ڕوماڵی بکه
 ی  وه ن بۆ دۆزینه ی زانستی بکه وه شیکردنه  وه نزیکه  له

  ی چاره وه ڵک بۆ دۆزینه کانی خه ی کێشه ر چاره ڕێگه
نها  ته  ڵک، چونکه ندی خه زامه ی ڕه مایه  ببێته  که  گونجاوه

هاوڕێ   وه وێت. ئه ڵک کاری ده . خه س نیه گرتن به خنه ڕه
  کانتان به ڵێت)اقترنوا اقوالکم بأفعالکم( ووته هدیش واده فه

  ن. راورد بکه کانتان به کاره
 یدانی و  کی مه یه رکرده سه  ندامێک ببێته موو ئه هه  هپێویست

ک  کرێت، نه بێت کاتێک پرسیاری لێ ده اڵمی هه وه
یر جۆری  هی بێت. س که رکرده می سه ڕێی ده چاوه

 ن بکه  (پ ک ک)ندامانی  کارکردنی ئه
 کادیری نوێ دروست بکات و   میشه حزب هه  پێویسته

تی  تایبه ، به وه بکاتهرز ندامانی به کۆرسی  و ئاستی ئه
  کاره  به  یه ندییان هه پێوه  ی که و کێشانه ڕ ئه مه له

 کان. رییه ماوه جه
 بێت،  تیان هه کانی حزب، ئۆرگانێکی تایبه ڕێکخراوه  پێویسته

  کانی تری ئاشنا بکات و جۆره په کاری چه  ندامانی به ئه  که
 بێت. نێوانیاندا هه  له  میشه ندیێکی هه پێوه

 ندامی  نێوان ئه  بێت له ندیێکی توندو و تۆڵ هه بێت پێوه هد
کاتی  ردووال له ئاسانی هه کانی، به رکرده حزب و سه
بێت ڕون و  ده  ندییه و پێوه ک. ئه الی یه  نه پێویستدا بگه

 رمونیان بێت)شفاف( بێت.  نه
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 ناتوانن   نارخرێن که که وه  رکردانه و سه ئه  پێویسته
 ن. نجام بده کی چاالک ئه یه شێوه  کانیان به کاره

 بێت، بۆ  تی هه حزب ئۆرگانێکی تایبه  پێویسته
  ی که و میتودانه پ ئه کانی چه یتی( تیۆریه ی)ئاپ ده وه ژیانه

  کاره  دا پێویسته هۆی پێشخستنی حزب. لێره  بنه ده
ست  کان ده ش بکرێن. ئۆرگانه ڕونی دابه کان به سیاسیه

 . وه رهکت کاری یه  نه خه نه
 موو  هه  وه و نزیکردنه وه رفراوان بۆ ئاشتکردنه کامپینێکی به

حزب   له ی که و بااڵنه هاوڕێان و دۆستانی حزب و ئه
 . وه ته جیابوونه

 ڵسگاندنی  ک دروست بکرێت بۆ هه یه لیژنه  پێویسته
کی زانستی  یه شێوه  بتوانێت به  حزب،که  م جاره شکستی ئه

مێژوو،  ستن به زل زانین و پشت به گیانی خۆ به  دوور له
هۆی   بنه ده  که  موکوڕیانه و که ر ئه سه  ست بخاته ده

 الوازی حزب
 نگری  ندام و الیه موو ئه هه  بدرێت به  یامه و په ئه  پێویسته

  که  ی ئابوری و بژێویی نیه رچاوه حزب سه  حزب، که
نی بۆ ڕێکخست  ڵکو حزب ئۆرگانێکه بێت،به  رمانگه ک فه وه

کانی  بۆ کێشه  چاره  ی ڕێگه وه ڵکی و دۆزینه ژیانی خه
و هاوڕێ   رکرده ڵیک سه ک ئێستا کۆمه روه ڵک. هه خه

پ  چه ی خۆیان به وه زانن پێش ئه ند ده کارمه خۆیان به
گرن  رده اڵتدار وه سه ردوو حزبی ده هه  له  بزانن و مووچه

 . وه ر مێژووی حزبه سه به
 ندی به توانێت پێوه ئاسانی ده ،حزب به وهلۆژیا کنه هۆی ته به  

  وه کی چاالکه ی  میدیایه ڕێگه بکات و له  وه ره جیهانی ده

موو  م هه رده به  خۆی بناسێت و کارو پرۆگرامی بخاته
 ک.  الیه

 کان  واڵه ڵ گۆڕانکاری و هه گه له  ڵه مامه  بێت ڕۆژانه حزب ده
  ر ماوه ی جه وه ئهبۆ   رچاوه رێکی سه نته سه  بکات و ببێته

ی  که سایته  مڕۆ که ک ئه وه  ک بۆ نموونه ڕوی تێبکات. نه
 .. وه کرێته مانگێ جارێک نوێ نه

 بوو هاوڕیان  نگی نه نگ و ڕه ڵبژاردندا ده م هه ی له وه ئه
کان  رکرده سه  پێویسته. کان رکرده تی سه تایبه  وون، بهب

 ردا دیاربن. ماوه ناو جه  م له رده هه
 
 
 
 

 زمانی سوێدی به  ی زانستی رچاوه سه
Giddens, A (2003). Socilogy. ’ 

Bergy, L (1992). Den lekande människan.  
 

 ی ئینگلیزی رچاوه سه
Levi, D. (2001). Group Dynamics for Teams. 
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 !ی کوردی ڵگه له کۆمهشێک نیه  وەی گۆڕان به ئایا هێشتا بزوتنه
 !ران و شانازیدا وەی ماڵی داگیرکه نێوان رێکخستنه له

 ڵبژارندا یین ههسێبەری دوالە 
 بەدواداچوون

 

رۆکی  وەم )مسعود بارزانی( سهوی بارزانی د شه دا به بانگه م رۆژانه له
 ی که ڵبژاردنه رێم له باشوری کوردستان، لیسته براوەکانی هه ئێستای هه

زۆر  دا و گردبونه شدارییان له کۆبونێکی چڕ و فراوان کرد. له هب (٠٢١٠)
ک  نها خاوەنی یه تی داوەت کرابون، هی وایان تیابو ته سایه ن و که الیه

و که خاوەنی ب وەی گۆڕانی تیا نه اڵم بون و رەنگی بزوتنه کورسیی بو، به
شت کورسیش له  ر ئاستی کوردستان و هه سهەبیست و پێنج کورسی ل

 .ر ئاستی عێراقە سه

رێم،  رۆکی هه که لێرەدا دروستبوە، ئایا بارزانی، سه  یه و گریمانه ئه
و به  لی کوردستان نازانێت؟ یان ئه شێک له گه به  وەی گۆڕان به بزوتنه

و   ماڵه وە کاردەکات )که پێوەرێکی کۆنی بنه ندنه سه پێوەرەکانی تۆڵه
سی  یارەکانیدا، چونکه که نهڵ  گه کردن له ڵه پێوەندی خوێنه( بۆ مامه

و  مای زانستی کاری سیاسی، سۆزانه بڕیاری له ندە به بنه سیاسی پابه
کانی واڵتانی دیموکراتیدا له  سیاسیه  مه جۆرە نادات، چونکه زۆرجار له گه

ڵ پارتی  گه ت له نی براوە حکومه لدا، الیه رژەوندی گشتی گه پێناوی به
وەی  مساڵی واڵتی سوێد ئه بژاردنی ئهڵ هه .یاریشدا دروست دەکات نه

هێنا، له  دەستنه یان به لماند کاتێ باڵی راسترەوەکان که کۆی زۆربه سه
 ندێ خاڵدا بۆ  هه
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وتن،  کان رێککه ڵ سۆشیال دیموکراته گه ڕێوەبردن و قازانجی گشتی، له به
ی ماسمێدیای  رێگه  ت له نانه کرد، ته و کارەی نه اڵم بۆ بارزانی ئه به

وته  ردەشت عوسمان(دا که ی تیرۆرکردنی )سه وە له کێشه یه که پارته
رێم چارەی بکات،  رۆکی هه دەبێت سه ،لێنێکه وە که وە، ئه چاوسورکرنه

ک بیست  وەیه ل دەزانێت. لێ ناکرێت بزوتنه مخۆری گه ر خۆی به خه گه ئه
ری  نگه ر بخرێته سه کسه راوێزبکرێت، یه و پێنج کورسی هێنابێت و په

ورەیه نابێت دوبارە  کی سیاسی گه یه ڵه وە هه وە. ئه وەییه ته دوژمنی نه
نها دەبێته رەنگ و ناوەڕۆکێکی  ی دیموکراتی ته گینا پێناسه وە، ئه بکرێته

 .قۆرخی دەبێت

 
سێکی دیار لیستی کوردستانی له  ن و که ر الیه کردمان گۆڕان یان هه

روەری  چونکه دەبێت رێزی سهجێهێشت، که کارێکی سروشتیه،  غدا به به
ک خاوەن ئایدیا و بیری  وەیه مو بزوتنه وەیه بگیرێت، چونکه هه و بزوتنه ئه

وەی  یری بکرێت. ئه تی، ئێ خۆ نابێ به پێوەری پارتێکی دی سه خۆیه
ڵ ئایدیا و پرۆگرامی  گه ریبه له واو هاوته ن ته کێتی دەیکه بارزانی و یه

وەگرتنی بڕیار و  سته له ربه ت. گۆڕان سهدەکا کانیان که دیاری پارتیه
، بێگومان  و دو پارته کانی ئه کانگیریه له بۆچونه وەش نایه ڵوێست، ئه هه

و دو پارته  ش که رەخنه له و تاکانه ڵکو ئه نها گۆڕان، به ک ته لێرەدا نه
 . وه یارانیه ی نه مان بازنه ونه هه زلهێزە دەگرن، دەکه

وە  ندنه سه گیانی تۆڵه  رێم، به رۆکی ئێستای هه ی، سهنزار بار گه واته، ئه که
وەی گۆڕانی  وە، بزوتنه وە و کینه ندنه ماڵه له تۆڵه سه و پێوەرەکانی بنه

وەی گۆڕانی  نگرانی بزوتنه ندام و الیه راوێز کردبێت، وێ دەچێت ئه په
کی رۆ واته سه ڵی هاوڕان نین. که گه له  که نەزانرێتله  و گه شێک له به به
 ومو مخۆری هه کانی خۆی ناخاته کارکردن که دەڵێت من خه رێم وته هه
 جێ رکی خۆی به وە ئه ڕوی یاسایشه هواته ل لی باشوری کوردستانم. که گه

شێکی زۆر  دات که به هاونیشتمانیانی خۆی نه ر گۆێ به گه ێنێت ئه ناگه
و جۆرە  ر ئه سه شه بارزانی بۆچی باز دەدات به ی با دەنگیان بۆ داوە. ئه

رانی  ی ناو کوردستان و خۆی به ناوبژیوانی داگیرکه  ترسیدارانه مه  کێشه
لی کورد  ککڕیزی گه ر یه گه ر( دەزانێت. مه رەبی داگیرکه کوردستان )عه
رەکان؟ بارزانی دەبێت  داگیرکه  رەبیه ککڕیزی هێزە عه گرنگه یان یه

نها  و ته ئایا ئه  هقامی کورد بدات، ک وەاڵمێکی دروست و رون به شه
مو تاکێک له باشوری  رۆکی هه ، یان سه پارتیهبنەماڵە ورۆکی  سه

س دەنگی پێ دابێت  دی چۆن هێزێک که نیو ملیۆن که کوردستانه؟ ئه
 .رواێزی دەخات؟ په

 !ران و شانازیدا وەی ماڵی داگیرکه نێوان رێکخستنه ی دوەم: له گریمانه
و  ن به کێتیش زۆر شانازی دەکه کرتێری یهت س نانه یاندنی پارتی و ته راگه

ڕی ناکۆکیدا  وپه رێکی له وە، که ماڵی داگیرکه ی بارزانیه رییه دەسپێشخه
رانه  و داگیرکه وش نیه که ئه رەنتی ئه ندە گه رچه هاوکۆک کردوە. هه

ران  وەی کورد و داگیرکه کانیان بۆ کورد بهێننه دی، لێ ژیانی پێکه ڵێنه به
ڵ کورد درۆ  گه مو کاتێ له ران(، هه وان )داگیرکه ئه  اند کهلم وەی سه ئه

وەیانه که پیالن بگێڕن، بارزانی و پارتیش خاوەن  وڵی ئه ن و هه دەکه
ر ...ئیدی بۆ  کانی عێراقی داگیرکه ڵ رژێمه گه ندە له مه زمونێکی دەوڵه ئه

ری بزانین و  ران به دەستپێشخه هێزکردنی داگیرکه  دەبێت ئێمه به
ی شانازی بو، که به  و کارەی بارزانی کاتێک جێگه ین. ئه انازیش بکهش
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وە ئامانجی  مو پێکه کانی بکردایه که هه کوردیه نه  ری الیه ک رابه یه ئاراسته
 ر باشوری کوردستان.  سه وە داگیرکراوەکانیان بخستاێته  بۆ نمونه ناوچه

کانی  نه نێوان الیه وایی و کارەی کرد یان گوێ به ئاشته ئایا بارزانی ئه
کێکه له  یرکردنی خود و هاونیشتمانیانی خۆ یه نزم سه .کوردستان نادات؟

ی  ڵگه ی ژێردەست وەک کۆمه ڵگه ندێ کۆمه کانی که هه ترسناکه  و نیشانه
کڕیزی ماڵی  وکردنی یه کوردی پێوەی دەناڵێنن. بارزانی دوەم بۆ پته

ی  شه ێشتر، پێش بانگهسپاندنی دیموکراتی، دەیتوانی پ کورد و چه
ک  وە، نه کان ئاشت بکاته وەیان، هێزە کوردیه ران و ئاشتکردنه داگیرکه

زارەها مرۆڤی کوردی  رێکی ترسناک که هه کانی داگیرکه تیمارکردنی برینه
کی نزیک  یانییه وەدا نانێت، که دورنیه به نفال کردوە و تائێستاش دان به ئه

رەنتی  رزانی چۆن دەتوانێت گه وە. با ێتهڕژ ر کوردستاندا نه سه ژەهر به
وە )بڕوانه  الماری کورد ناداته رەب په بدات به کورد که جارێکی دی عه

فیدا  جه کی وەک نه عسیه ڵ به وە لهگه ش(، به چ ویژدانێکه لینکی هاوبه
ڵ هێزێکی کوردیدا دانیشێت! ئایا  اڵم ئامادە نیه لهگه گفتوگۆ دەکات، به

روەر دەها پرسیار دروست  هوشیار و نیشتمانپهوە الی مرۆڤی  ئه
ران  رزنرخاندنی داگیرکه یرکردنی خود و به وە نزم سه ی ئه ناکات؟. ئه

سێتی  ی شکستی و داڕمانی که وە نیشانه روی دەرونیه وە له ی ئه نیه؟ ئه
وەی  ی ئاشتکردنه دی کایه ؟ ئه تی نیه رکردایه ر ئاستی سه سه تی له وایه ته نه
 .!رە که چاویان کورد و کوردستان نابینێت الوی کام هونه عه یاد ئه

 سوێد ٠٢١٥-٠-١

http://www.sbeiy.com/ku/newsdetail.aspx?id=31518&ca 
http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=5064&z=7&l=1 

 

 ۆن پەنجەکان یەکتریان شکاند ؟چ
 ٠٢١٤-٠٢١٠سوێد 

 بە دواداچوون
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 سیاسیەوە -لە تەرازووی دیدێکی دەروونناسیانەی کۆمەڵناسیانەی

 
 پێشەکی

موستەفا رووداوەکانی باشووری کوردستان کە نەوشیروان 
نووسەری پەراوی)پەنجەکان یەکتری دەشکێنن( نوسیوویەتی خۆی 

الپەرە دەبینێتەوە و وەک ئاوێنەیەکی مێژوو ئەو ڕووداوانە  ٠٠١لە 
بووە، راشکاوانە باس  کە خودی نووسەر بەشداریی ڕاستەقینەی هه

دەکا. پەڕاوەکە چەند هێڵێکی سەرەکی دیار و کۆنکرێتی تیایە، 
ە زمانی کوردی سادە و هی سەردەمی خوێندنی بەدەر لەوەی کە ب

دەبێتە گەنجینەیەکی  ,عەرەبی تۆمارکراوە،  لە ڕووەکانی دییەوە
 وێژەویی، کۆمەالیەتی، سیاسی و جوگرافی بۆ نەوەکانی دی.

لە ڕووی وێژەییەوە نووسەر توانیویەتی بەشیوەیەکی سانا و 
رچەندە  هه پاراو،  تا ڕادەیەکی بەرچاو، رووداوەکان تۆمار بکات،

ندێ شوێندا ووشکی و رەقی پێوەدیارە، ئەوەش پەیوەستە  لە هه
 بەو بار و ژینگە سیاسییەوە کە نووسەر تێیدا ژیاوە. 

 
 بۆچی گەنجینەیەکی کۆمەڵناسیانەیە؟

ۆی خێزان، بنەمالە، تیر و تایفەکانی کنووسەر توانیویەتی  
پارچەیەدا باشووری کوردستان، بەتایبەتی ئەو بنەماالنەی کە لەو 

دەسەالتداران، بێنێتە ناسینێکی سادەو  ڕەوان و سەرچاوەی 
کێشەکانیان، ناکۆکیەکانیان بخاتە بەردەم خوێنەر و بە 
جومگەکانیادا بچێتە خوارەوە. هەرچەندە نووسەر شارەزایی 
تیوری کۆمەڵناسی نیە، بەالم تا ڕادەیەک بەستەری کۆمەڵگەی 

 پێناسە کردوە.و پێکهاتەکانی کوردی 

رەمی قەوارەی کۆمەڵگەی کورد  نووسەر توانیویەتی شیوەی هه
شرۆڤە بکا و لێکدانەوەی بۆ بکا و پیوەندییەکان و جۆرەکانی، چلە 
نیوان تاکەکان یان بنەمالەکان دەستنیشان بکا. بەداخەوە نووسەر 
نەیتوانیوە پابەندی کرۆنۆلجی نووسین بێ، بە تایبەتی کاتەکان 

پەرەدا سەری لە خوێنەر تێکداوە. بۆ پەیرەوبکات و لە زۆر ال
بارەی رنموونە نووسەر لەسەر مانشێتی بەرگی کتێبکەی کە دە

(ە، بەاڵم  لە ناوەڕۆکدا، بە تێکەڵ و ١٩٤٠ -١٩١٩ڕووداوەکانی) 
 پێکەڵ باسی سااڵنی زووتر و پیکهاتەی بنەمالەکانی بەرزان دەکا.

 
 چۆن پەنجەکانی یەکتریان شکاند؟

ە مەبەستی نووسەر،  ئەو هێزە بزوینەرانەن پەنجە سیاسیەکان، ک
کە کۆمەڵگەی کورد دەبەن بەریوە ، دیاری کردوەو  وهۆکاری 

موویان بۆ شکاندن و پساندنی پەنجەکانی یەکتری  هەوڵدانی هه
خستوەتە بەر تیشکی شرۆڤە. من ئەو جۆرە شرۆڤە و بوێریەی 

ریریة  نووسەرم، لە شرۆڤەکانی ئەیوب بارزانی بینوە)الحرکة التح
(  بینیوە کە ١٩١٥-١٩٥٤الکوردیة و صراع القوێ االقلیمة و الدولیة 

باسی پێکهاتەی بنەماڵەکانی ناوچەکانی بادینان و بە تایبەتی 
رچەندە دژایەتییکەی )نووسەر( رون و  دیارە  کە  بارزانی دەکا، هه

ندێ جاریش  دژ  بەو بنەماڵەیەیە کە نووسەر حەزی پێ ناکا و هه
 ە.بابەتی نی

نووسەر بێ سڵکردنەوە باسی سەرکردایەتی ئەو شەڕانە )سیاسی  
و سەربازی( دەکا کە خۆی راستەوخۆ سەرکردایەتی کردوون. 
لێرەدا تیشکی خستوەتە سەر هۆکارە سەرەکیەکەی ئەو پەنجە 

 شەشکاندنە، ئەویش نەبوونی دیموکراتی  و بینینی دوو ڕەنگ، ر
 -، لەشەڕی مەالییتریشپێش و سپی. کە لەو ماوەیەدا بگرە



٠٢١٥  ئاسۆ بیارەیی    گۆڕانێک پێش گوڵکردنی                                             ٠٢١٥    ئاسۆ بیارەیی                                                                                                                                        گۆڕانێک پێش گوڵکردنی
            

 
112 

111 
 

جەاللیدا،  کۆمەڵگە لە مێژە پیوەی دەناڵێنێ. نووسەر بێ ئەوەی 
بزانێ خۆی دینەمۆی الباڵێک و ئەندازیاری  ڕابەری کردنی ئەو 
شەرانە بووە. خۆی کەسێکی کارا بووە لە داڕشتنی پیالن و 

 سەرکردایەتی کردنی بەشێکیان.
ان بۆ شکاند و پەنجەکان،  سەرباری ئەوەی ووزەیەکی بێ سنوری

ریسواکردنی یەکتر تەرخان کردبوو لە هەمان کاتدا گورزی 
کوشندەیان لە نەیاری هاوبەش داوە، بۆنموونە شەڕی هەندرێن کە 
شیوعیەکان کردیان و بەرزانی باوک)مەالموستەفا( کردی 

شەری هەندرین و شیوعیەکان،  ٩٠بەسەرکەوتنی خۆی)ال 
شار لەسەر حکومەت و نەوشیروان موستەفا( و وەک کارتێکی ف

نەیارە ناوخۆییەکانی)جەاللی( بەکاری هێنا. نووسەر لێرەدا بابەتیانە 
باسی ئەو شەرەی نەکردوە و لە بایەخی کەم دەکاتەوە، جۆریکە لە 

 کە خوێ تێدا بەشدارە.نەیارانی قامک شکانی سیاسی 

نووسەر بابەتیانە و بێ ترس ئەو روداوانەی تۆمار کردوە کە 
بووە یان لەگەڵ هێزە نەیارەکانی دی، بۆ نموونە کە خۆی بەشدار 

دەربارەی  ١٢٢چۆن پارتی/ مەالیی تاوانیان بۆ ڕیکخستوە، )ال.
نارنجۆکەکەی ئامادەیی سلیمانی کچان، نەوشیروان موستەفا، 

 ٠٢٢١پەنجەکان یەکتر ئەشکێنن(  هەروها بروانە) مسعود بارزانی 
داوە، ئیدی لیرەدا  ،هەولێر*( و نووسەر چۆن روونکردنەوەیەکی

دەبێ دادگایەکی سەربەخۆ ئەو رووداوە شیبکاتەوە دوور لە 
 دەستیوەردانی حزبی، ڕاستیەکان بخاتە ڕو. 

زۆر جار، لەبەر ئەوەی ڕووداوەکانی ئەو پارچەیەی کوردستان، 
موو بەستراونەتەوە بەیەکەوە و پێوەری بنەمالەو خیل، ئەوسا و  هه

مان  بەرێوە،  کارئەکتەرەکان هه ئیستای کۆمەڵگەی کوردی بردوە

(  و ١٩١٤کاری)ساڵی  کەس بوون، بۆ نموونە، کۆمەڵکوژی هه
((، ١٩١٤//١٢/٩قرکردنی شیوعیەکان لە کانی ماسی/ سلیمانی))

بکا. بۆ نموونە  ١٩١٩نووسەر ناچار بووە باسی ساالنی پێش 
وڵی  سیاسەت و پیوەندییەکانی دەرەوە، کە چۆن مەال موستەفا هه

موو بریارێک  دەستەمۆ بکا، بۆ نموونە لە  تاکرەوانە ههداوە 
تا دوا سات یەکیتی سۆڤیەت لەریگەی  ١٩١٠کۆتایی ساڵی 

وەڤدێکەوە) لەناویاندا عزیز موحەمەد(، هەوڵدەدەن کە مەال 
موستەفا شەر نەکاتەوە  کارەسات تووشی گەلی کورد نەکا، بەالم 

شەڕکردنەوە  یریاربارزانی یەکەم)مەالموستەفا( سەربەخۆییانە ب
موو کورد دەکا و بە  دەدا و دواتریش کارەسات تووشی هه

ئاشبەتاڵێک  کە تا ئەمڕۆ ئەنجامە ترسناکەکانی بە کۆمەڵگەی 
و  ١٩١٤نوینەر ڕوسیا پێش شەری  ١٢٩کوردییەوە دیارن)ال 

، ال ١٩٩٢ئاشبەتاڵ، پەنجەکان یەکتر ئەشکێنن(، بروانە جەواد مەال)
لەڕێگەی شای ئێرانەوە بەرزانی یەکەمی  ( چون ئەمریکا١١-٥١

هان داوە بۆ شەڕکردنی دژی عیراق سەرەتای سااڵنی حەفتای 
سەدەی پێشو، ودوای ئاشبەتاڵیش، بەنامەیەکیش دڵنەوایی ئەو 
کارەساتەی نەداوەتەوە بگرە بە مافی ئەمریکا زانیوە بەرگری لە 

گەڵ بەرژوەندی بااڵی والتەکەی بکا و بگرە هاودەنگ بووە لە 
 رژێمی ئێران.

نووسەر بە ڕوونی دەستی خستوەتە سەر شیوازی رەفتارەکانی 
ر شوێن و الی والتێک  شتێکی  مەال موستەفا  کە چۆن لە هه

ووتووە و سیاسەتی ڕوونی نەبووە، بۆ نموونە الی رووسەکان 
کوردستان دەکەمە قەالی  ،ووتویەتی ئەگەر هاوکاریم بکەن

رەگەزی  موو ئیمە هه :وتویەتی شی ئێرانیکۆمۆنیزم،  الی شاش
شتێکی دی. ئەوەش الوازی توانای  ئارین و الی ئەمریکیەکان
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بزوتنەوەی  دەبێ وای زانیوە ئەوسەرکردەیەی نیشان داوە، کە
 ١١٢بروانە الپەرەی ) بەریوە، ببرێتکورد وەک دانیشتنی دیواخان 

 مان سەرچاوە(. شایەتی باسە بۆ پشت راستکردنەوە ئەم قسەیە هه
ئەحمەد بانیخیاڵنی لە بیرەوەرییەکانیدا و ئەیوب بارزانی و تەنانەت 

لسەنگاندنی قیادە موەقەدا )  دکتۆر مەحمود سۆرانی لە کۆنگری هه
مان باسیان کردوە، ، هەروەها نامەکانی هینری کیسنجەر  (هه١٩١١

دەربارەی کەسێتی مەال موستەفا، دەزگای سیخوری) سی ئای 
ییان بە کەسێکی سەرەڕۆ و بێ بەرنامە ئەی(  کیسنجەر بەرزان

ناساندوە و وەک سەرۆک خێڵێکی تاكڕەو پێناسەیان کردوە 
جەواد  -١٢)بروانە البارزانی و کیسنجر و الدولة الکوردیة ال، 

 )نەوشیروان( مەال(. ئەمەش ئەوە دەگەێنی کە نووسەر
بووە بۆ ناسینی تاکرەویی کەسێتی  خوێندنەوەیەکی دروستی هه

ستی بەو ئەنجامانە کردەوە کە ئەگەر بارزانی  و هه بەرزانی 
یەکەم)مەال موستەفا( بەو شێوەیە بەردەوام بی کارەسات تووشی 

. کەزۆرجار پارتی ١٩١٥کوردستان دەکا، ئاشبەتال بەنموونە ساڵی 
و بنەمالەی بەرزانی وا لە ناو ئەندام و  لەبەردەم گەلی کوردا 

ێری بووە. پەیوەست بەوە،  باسی دەکەن ، کە گەلەکۆمە و پیالنگ
مان  پیویستە باسی ئەنفال و جینوساید بکەین کە درێژەی هه

لەی سەرکردایەتی کوردە بوو، بەهاوکاری بێ مەرجی سوپای  هه
پاسدارن) یان سەردەکەوین یان ئەترین بروانە یادو ئەزموون، 

زار  هه ١٤٠(، کە بەداخەوە بە لە ناوچوونی ٠٢٢٩پشکۆ نەجمەدین 
-ڤیلی کورد کۆتایی هات. شەری چل ساڵەی مەالییمرۆڤی س

  ١٩٩٤-١٩٩٤( و ساالنی ١٩١٤شیوعی)-جەاللی ، مەالیی و
بەشێکی تر رەفتاری تاکرەوی سەرکردەکانی کوردە.  نووسەر 

( باسی ١٤١-١٤٤دیسان لە کتێبی) خوالنەوە لە ناو بازنەدا ال 

، ڵە دەکات کە خۆدی خۆشیان وەک ڕابەرێ و یەکێتی مان هه هه
ڵەبجە بە  ڵەی کوشندەیان کردوە لە گرتنی شاری هه مان هه هه

هاوکاری لە گەڵ هێزەکانی دی و سوپاسی پاسدارانی ئیران لە 
 (. ١٩٤٤ی سێی  ١٤رۆژی 

 خاڵی دی

لەشوێنیکی دیدا،  نووسەر پەنجە دەخاتە سەر ئەو خاڵە الوازانەی،  
نموونە  ئەو بزوتنەوەیەی کە خۆی بەرپسێکی گەورەبووە تێیدا، بۆ

 ١٩١٩کاتی مردنی بەرزانی یەکەم)مەالموستەفا( لە ساڵی 
دەبوو سەرەخۆشی لە مردنی  ١١١رچەندە نەیاریش بوون،)ال  هه

ر چەندە  مان سەرچاوە(. وەک ئاماژەم پێدا هه بارزانی بکەین، هه
دێکۆمێنتی دی لەبەر دەستدا نیە کە تا چئاستێک نووسەر 

ەوە، بەالم بەهۆی بوێری رووداوەکانی ڕاستگۆییانە گیرابێت
لەباسەکاندا، دیسان بە پشت بەستن  بە کتێبەکانی)بەرزانی دووەم، 

دکتۆر مەحمود سۆرانی، ئەحمەد بانیخێاڵنی، جەواد مەال و  
مان ئەو  م.پشکۆ نەجمەدین و تاڵەبانی( نووسەر توانیوەتە هه

 رووداوانە نیزیک تا ڕادەیەک بابەتیانە باس بکا.

 گیریبەراورد و ئەنجام

نەبوونی دیموکراتی و ئاستی هوشیاری کۆمەڵگە و لەق نەبوونی 
باوکساالریی و پیوەرەکانی بنەماڵە، یەکێکە لە هۆکارە 

وڵدانی  سەرەکییەکان و هاندەرەکانی پەسەند نەکردنی یەکتر و هه
بێ پسانەوە بۆ ملشکاندنی یەکتر، شکاندنێک کە وای کردووە 

ببێتە جێگەی زەماوەنی  یاسای خوێن بەخوێن و مردنی یەکتر
شادی هێزەکان بێ. بیردۆزی کۆنستپراشون) نظریة المٶامرة( ببێتە 
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ردەم خۆیان بەراست بزانن و تەنانەت  ڕایەڵێک و هێزەکان هه
 پەناش بۆ داگیرکەرانی کوردستان بەرن بۆ سڕینەوەی یەکتر.

کارێکی ئەرێنی و بە سوودە کە سەرکردەکانی دی، بەهەمان 
ییەکانی خۆیان تۆماربکردایە، تاکو لە دواڕۆژدا شێوە، یادەوەر

توێژینەوەیەک یا بەدواچوونێک لەسەر رەوت و ئەجێندای ناو 
بزوتنەوەیەک، کە چل ساڵە پتر خوێن دەبارێنێ، بکەوتاێتە بەردەم 
خوێنەر. ئەوسا ڕووداوەکان ئاسانتر شی دەکرێنەوە و خاڵە الواز 

موو  سوودی بۆ ههڵدەسەنگێنرێن. ئەوەش  و بەهێزەکانیان هه
گۆڕانکاری  و پێشەوەبردنی کۆمەڵگەی کوردی دەبێ. راستیەکان 
تاڵن، بەاڵم ئەگەر بابەتیانە بۆ دیاردە مێژووی و ڕووداوەکان 
نەروانین، بەردەوام دەبین لە بەکارهێنانی پەنجەکانمان بۆ خنکاندن 

 و ملشکاندنی یەکتر.
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 دوا وشە
 

 سپاندنی دیموکراتی،  بۆ چه
 !بێت هه و گۆڕانکاری  گۆڕان  نابێت ترس له

 
  نده رچه ، هه خت و دژواره مو گۆڕانێک سه تای هه ره سه  نده رچه هه

قێنرێت و دژی  کان بله کۆنه  هێزه  به  جێگه  که  ئاسان نیه
  تای گۆڕان نیمچه ره سه  نده رچه کانیان کاربکرێت، هه ره پێوه

اڵم بۆ  کات، به ر دروست دهوتێکی نادیا و ره  ک یه ئاژاوه
 کارییه گۆڕان ڵگه و کۆمه و پێشبردنی ئه ره تن و بهراگرزیندو

 . پێویسته
  

ند توێژێک یان  چه  گرێت که ده  رچاوه سه  وه خواستی گۆڕان له
  یه اڵتی هه سه ده  که  و هێزه کانی خۆیان له ئامانجه  ڵگه شێکی کۆمه به

ن.  که ده  ک بێت خۆیان ئۆرگانیزه یه ر شێوه هه  نابینن و ناچار به
روا  مڕۆی باشوری کوردستان، هه ی گۆڕانی ئه وه وتنهبز
ی  و تاک و توێژانه . ئه گرتوه ی نه رچاوه کی و بێ بزوت سه مه ڕه هه
ندێ  هه  نده رچه ن، هه که ی گۆڕان ده شه مڕۆ بانگه ئه  که
ڵێک  نجامی کۆمه ئه  ی جارانن، له رکرده مان سه کانیان هه رکرده سه له

 : وانه ، له ڵگرتوه کی ئااڵی گۆڕانیان هه ره رو هۆکاری سه فاکته
شکری الوان  له  ن له که ی گۆڕان ده شه بانگه  ی که وانه ی ئه زۆربه*

 کانیان پشت گوێ  مافه  وه اڵته سه ن ده الیه زۆر الوه له  پێک هاتون له
کردنی  رنه سه کان )چاره تاییه ره سه  مافه  وانه و گوێیان لێ ، له  خراوه

ئاو، ئابوری،   با، یرانی کاره قه،  موچە بەرێک و پێکییپێدانی 
.  گرنگن بۆ ژیانی رۆژانه  ( که ی دیکه جێ بون و زۆر کێشه نیشته
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ڕی  وپه کانیان له اڵتدار و خێزانه سه سانی ده که  که  کاتێکدایه  له  وه ئه
  .ژین ندیدا ده مه وڵه هایالیڤ و ده

  ی پرۆسه  خۆیان له، ن خوازن گۆڕان بکه ده  ی که نهوا ئه
  له اڵت سه کردنی دهقۆرخ کۆمەاڵیەتی و سیاسی بەشدار نابینن و

 خستونیەتە بازنەی لەبیرچوونەوە. ،  کۆمەڵەی بنەماڵەوەن  الیه
 وە. زاییان ال دروست کرد ستی ناڕه ش هه مه ئه

دەسەاڵتی کوردی، الیەنەکانی ناو پەرلەمانی کوردستان، لە 
. شانسی یش کەم تا زۆرچەپ بەرەی  ەت تاکوتەنان ، ئیسالمییەوە

ساڵ زیاتر تاقی کردەوە و مژارەکان نیشانی  ٠٤خۆیان لە ماوەی 
کە ئەوان شکستی گەورەیان بۆ کۆمەڵگەی کوردی لەباشوور  ،دا

هێناوە. دروست بوونی گۆڕانێکی نوێ، ئیدی ئەمڕۆ بێ یان 
سبەی، لە داێک دەبێ  و ئەو سیستەمە گەندەڵە وەک 

 رەس دێنێ. ەکانی ناوچە ههحکومەت
ئەوەی کە زۆر ترسناکە و ئەمرۆ بەرۆکی گەلی کودی گرتووە، 

لەبەرەکانی جەنگ،  ە و)داعش(ئیسالمی سیاسیە، کە هاوەڵەکانی
و پێشمەرگە و گەریالکان هیناوە  بەرامبەرشکستی گەورەیان 

ێ ئەو شەرە بە شێوازێکی دی و بە بەرنامە بکەن، ئەویش دەیانەو
ەڕی ئایدیۆلۆژیانی ئاینی و مزگەوت و وەزارەتی لەرێگەی ش

وەک سەنگەرێک بەکاردەهێنن. بەداخەوە بزوتنەوەی  ، وئەوقاف
گۆڕان، تا رادەیەک ئەو هێزەی لە باشووری کوردستان چاالک 

 ئەمڕۆ  کردەوە و بگرە پشتیوانیشی کرد، تاکو ئاشکرا بێتە مەیدان.
 

وەرگرتن  دبە سووئەو هێزە پاشکەوتوو خوازە) ئیسالمی سیاسی(
و یەک نەگرتنەوەی  ١٩٩١ -١٩٩٤لە شەری براکوژی سااڵنی 

دامەزراوە گرنگەکانی باشوور، توانی لەشکرێ لەگەنجان بەالی 

خۆیدا ڕاکێشێ و ببێتە خاوەن ئەو هیزەی کە توانای ئەوەی ببێت 
بخزێتە ناو ژیانی پەرلەمانتارییەوە و زۆر لە یاسای شارەستانی 

 چۆک پێ بدا.
لگەی کوردی لەباشوور، پێویستی بە هێزێکە، کە لەسەر کۆمە

کۆڵەکەی نوێ، گۆڕانێکی شارەستانیانە، لە بیرکردنەوەی تاک، کە 
یەکسانی ژن و پیاو، دادوەری کۆمەاڵیەتی و ئاشتەوایی گشتی 

ئەو هێزە بچەسپێنێ  و بەکردەوە و پرۆژەی توکمە کار بکات. 
پاوەنخوازی. هێزێک  جیاواز بێ لەو هێزانەی پێش خۆ و دوور بێ

کە بتوانێ ئەرکی  سەربەخۆیی ئەو پارچەیەی کوردستان ڕابەری 
نگی کوردی  هێزیک کە بتوانێ سەروەری زمان و فەرهه بکا.

بپارێزێ و خەمی سامانی نیشتمانی بخوا و سنوورێکی بۆ 
 دەستتێوەردانی دەرکی دابنێ....هتد

 
 سوێد ٠٢١٤-١٠-٠١
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 ەمەکانمبیۆگرافیا و بەره

 ؟ئاسۆ بیارەیی کێیە
 

  شوێنی له دایک بوون: شاری سلێمانی 
 یی له سلێمانی. لە  شی وێژه خوێندن: شه

پێشمەرگە و  ١٩٩٢تا پایزی  ١٩٤٠
له کۆلێژی سۆسیال سایکۆلۆژی له  خوێندنی بااڵ

  واو کردووه واڵتی سوێد ته
 م: رهه به
  ند  ڵێک هونراوه، ساتیر، ووتاری ڕۆژانه و چه کۆمه

تی  اڵیه کۆمه یروونناسی ر ده راپۆرتی زانستی له سه
 و سایت.  ندێ ڕۆژنامه له هه

 ی زانستی.  وه ری پیاوساالریدا، توێژینه سێبه له
 کوردی به
 کگرتوو. دید و بۆچون .کوردی یسی زمانی یه که 
 نفالدا. تێزی  ڕۆژانی ئه  نیان له که ژنانی کورد و ساته

 زمانی سوێدی زانستی به
 ک(  ر ئاستی یه زی)ماستهێ، ت وانه ی پێچه رده روه په

 زمانی سوێدی  ماجستێر. به
 ورامان رانی گۆڤاری هه ی نووسه سته ندامی ده ئه. 
 وتنی ئافرەتی)ژنان و کچان( کانی   پێشکه هینگی ئاسته   

  ٠٢٢٩ڕەوندی کورد. توێژینەوەی زانستی 
 وە گرنگی یاری بۆ مندااڵن. توێژینه 

 چەند وەستانێکدا دەستدرێژی  ژیانی مندااڵن له
  ٠٢١٢نموونه  سێکس ئینسێست به

  بەرگی  ٠٢٢٩-٠٢٢١لە ئامێزی سۆشیال سایکۆلۆژیدا
 وەی زانستی ڵێک تویژینه کۆمه

 کانی شۆڕشی  ره نێو الپه  ک* له ند شارۆیه چه
توێژینەوەی سۆشیال سایکۆلۆژی دەربارەی . یلولدا ئه

 وەی ئەیلول  بزوتنه
  تا  ٠٢٢٥هۆرامان لە ساڵی سەرنووسەری گۆڤاری

٠٢١٢ 
 ستی نەتەوایەتی  لەنێوان بێ ڕەنگی و نەبووبی هه

 ٠٢١١نیشتمانیدا 
  .کاریگەری ئەنفال لەسەر ژنان و کچانی کورد

 ٠٢١٠چاپخانەی مەتین لە سلیمانی 
  ١٩٩٢- ١٩٤١یاداشتەکانی خامەی پێشمەرگەیەک 

 ٠٢١٤بەرگی یەکەم. 
  .بەرگی  ١٩٩٠-١٩٤٠ئاوارەکانی بناری چیای ئەودیو

یەکەم چاپخانەی کارۆ، سلێمانی باشووری 
 کوردستان.

 
 

 


