
 لة سياسةتي كورديدا بنةِرةتي قَوَل و بةرةو طورانكاري
 ئةيوب بارزاني

 تي طةلي ضنييةلةيةكاني ضاخي رابردو لةسةر زةليلي و كَوسيه، لة (وئيدطار سن)جورناليستى ئةمريكي 
تَيبينيية كيان ال دروست دةبوو. ئةم ةيبينيتي ،بَو ضني يانكة زور كةساني ئةوروثاي ثاش سةرةدان دةنوسَيت

شةرةف و ناموسي خَوي ناكا،  ي، لة مافةكاني خَو ضيين بةرهةلست لة ثياوي برييت بوو لةوةي كة
يةك لة طةَل سوثاي سوري ضيين وماوة يشترَو وةيةثاش ئ (ئيدطار سنو)، يان قةبوَلةوستةمكاري ِريسةرشَو
 :دةَلَيت ،كرد سوثاي سوور يلة طةَل شوون ئينالي وماوتزيدونط و سةركردةكاني تر يو طفتوطو مايةوة

ميتود ،  ، كةشةِر دةكا كاتَيك  ، ئةو ةنة ترسنوك ،ةدجوتياري جيين نة خةمسار، ضوبووم داةبةَلام من بة هةَل"
 ."1.دةبَيتدا الي ثةي رَيكوثَيك ، ئومَيد و جةك ثروطرامي رَيكخراو، سةركردةي لَيهاتوو، 

 .ك طةيشتووةَيبة ضي ئاست ضيين ئةمرو هةمومان دةبينني

و  رةوشدةرون و هةست و سةر لة  يرةوهةميشة كاري طة ،ةلَيك، ض بة باش يان خرابطي سةركردة
ر، كةساني دكتاتَوتةَلةي  ناو تةنة، كةوتوتي ناوةراستذهةَلارَو طةالني عةرةب لة .هةية طةلةكةيسيت وَيهةَل

بنب بة خاوةن كةرامةت  كاني ئةم هةرَيمةلةةهَيشت ط ري نةيرذَيمي دكتاتَو .بَى شةرمو  رثيسخَو ،تةماع كار
 يان نةتامي ئازادي و سةربةخووي تةنانةتنةتةوةيي،  روخساندنى وئاسايشيوثَيشكةوتن وتةمةدون و

 مامةلة لة طةَل كراوة. (طاران)يان  (رِةم)طةل وةك كةوتة  ضَيشتووة.

بة هةمان شَيوة  ،وثَيياندرا تانكي سةدام حوسةين داطريكراسايةي ي ، كة بة ةالتي هةولَيرتدةس طروثةكةي
 َلكو، بة ساماني وَلاتبة تاَلان بردني دةسةَلات و  رخكردنىقَو تةنيا ، نةكتمامةلة لة طةَل طةىل كورد دةكا

طاي كوردستاندا، لة ناو كومةَلكي دة ظايةتى تَيي و مرَويهةستَيكي دادثةروةري ونيشتمانهةوىل داوة هةمو 
رَيكخراوي مةدةنى وجةماوةري سةربةخوو بوونى نية لة ناو ، تداب( سةرهةلالبديل الدميقراطيناهَيَلي )

كة كومةلطا الواز بوو تا ئةم ِرادةية ، دةسةَلاتى  ِرووك . كومةلطاي كوردوستاني ، مةطةر بة ناو بةَلام بَى ناوة
  ي.هيج مةترسيةك لة سةر هةبوونى خَو بى ، بة بَىبَى لةغاو سواري كومةلطا دة
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بةرةنطاري هيض هيزةكي داطريكةر نةبووة، بةَلام دذي َيكرت  حزبة دةسةَلات دارةكان ضةكدارةكاني،  1991ثاش 
مليشياي سةركردةكان ، كي طشيت طةل، وموَل اني ماَلبوو تاَل ، و بةكارهَيناوة، كوِري كورد  بة كوشنت داوة

 .ةوةبة ثَيضةوانةي ياسا و دستور هَيناوة بوو ثاراستين بةرذةوةندي تاكة كةس وبنةمالةكةييانكارحزبي بة 

 بني لة دةستبةرداربني و رَينةطري طةل و وَلاتة، ناتوانني طرفيت ،و ئازادي زيندوكردنةوةي ذياني دميوكراسي 
طةل  ضارةنوسيبة ري يا يبةرذةوةندي خَو ي و بَوهةوةسي خَوبة ، كة  عةقليةتَيكي مليشياي خووثةرست

  .لةوة ثَيش كردويانةبكا ، وةك 

 بةضةند ِرَيطايةكاليةتي كردووة، يكَوقبوول كردنى طةلي كوردستان فَيري  ، زبييح دةسةَلاتي ثيسخوري
و ومةشروب هوتَيل دروستكردني ياريطاة ، ،  ي بةرز يان نزمثاية،  دةرخوارد ئةدات: موضة شرييينذةهري 
، و سةما راني ورةقسكردن بة طَوو مةهلا و ترياك ومةشغوَل يشلةشفرَوبَلاو بوونةوةي ،  رابواردن شوَينى

ي دةسةَلات بة ان دةكةن ، دَرو، بة موقةدةس تةماشاي ضةخورةكان دوعا و سوثاسي دةسةَلاتي دز ئةكةنمو
بوو  تي خوويان ، يةلةوَيك طرنك بَوي كارر ئةبن بة هَودا ذمارةيةكي زَو، لة ئةجنام تراسيت دادةنرَي
دوذمين  لة ذَير فةرمانيو  انيبة دوذمنى خَو ئةبنئاذةَلي ، طةدايي و يان تا رادةي سَوكايةتي خَو

 يطرانملمالنَي لة ناو مةسينهةَل ...رنثيسخَو ذةلي سةركردةيدَليان  خوشة كة ئائةم كةسانة  ، انداكةيئازادية
راني طَو، تورةكردنى سةروك زياتر بكاةمةدح و ط بة درَودروست دةبى ، كَي ئةتواني باشرت دةسةَلات 

ئةبن يان يي خَوزامةندةبة رَيك طةن بة ئاستئة ...دةسةَلاتَيكي تاوانبار .وهةَلبةست دةَلَين بة بةذنوو باَلاي 
 تاَل دةبَيتوهةستكردن بة مروظايةتي خووي ئازادي و سةربةرزي  بَويان ، خوشةويسيت ي ئازادي خَودذ

 بةردةوام بَيت دكتاتورتةَلاتي ئةم كةسانة دةوري نةوت )ثرتوِل( دةبينن بوو ئةوةى ماشيين دةس . تودةمرَي
 .كومةلطاي كوردوستاندائةخالقي وَيرانكردنى لة 

ئاشكراية  ....ي نةبَيتَوة دةست بهَينَيت كة خوشةويسيت بظ ناتوانَيت ئازادي يان هةرشتَيكي تر بمرَو 
بةرةو خوشةويسيت   لة ناو كومةلطا تةوةوشةرةفمةندي طواستَوخوشةويسيت ئازادي  ربيسخَوةَلاتي تدةس

وذياني كةشخة ،  كن مودَيل و قةسري طةورة وموَلئوتومبَيلي دواتري ، خوش طوزةراندنثولداري ناياساي ، 
َيك كة هيض رَيز بَو دةسةَلات لةذَير فةرماني اذةلوةك ئ انذي ئازادي ، رازيبوون بة دةستدانيلة ةرامبةرب

 .طةلةطةي نية



لة   تدةَلَيدا ( يزامةنديتي بةِريةلةي)كَو بانط بة ناو لة مةقالةكةي  2يسي(ئ)ئَيتَين لة بوفرةنسي  لَيكَوَلةري
 : سيستةمي دكتاتوري و ثتةو كردني ضةسثاندن  ي هاوكار بَوبابةت جةماوةر

 ي بَو، ، بةَلام ئةطةر دارتةوةوبَلاو دةبَي نَيتئاطر هةر ثةرة دةستَييتة سةر ئاطرةكة ، ةدار خب ئةطةر تَو "
، بة هةمان  ةي ثَيويسيت هةبَيت ئاوي ثيا بكةيت، بة بَي ئةو تو دةمرَي ةوة كز دةبَيتلة خووي 3 تنةبةي
زياتر خةريكي  و بوَيرتر دةبن، دةبن ،ستةمكارةكان تةماعرت ،  دا، لة كاتي هاوكاري و خزمةتكردنيان شَيوة
َين دةشك ةوةيانلة خَو  ، و يارمةتيدان بهَينني ي ئةوانيايةَلِرلة طوَي واز ، ئةطةر ئَيمة  ي دةبنوَيرانكارتاَلان 

 ." ناضَيت او و نة خواردن بَو ِرطةكانيان، ضونكة نة ئ وزةليل دةبن ، وةك ِرطي دار وشك دةبن

ة نةضن و و بةدةم بانطةوازةكانيانةو  نةبي ئةم دةسةَلاتة تاَلانكةرة ياريدةري ضيرتئومَيدةوارم طةىل كورد 
و خوشةويسيت ئازادي و هةست بة مروظايةتي خووي وبةرهَيناني ذياني  ثشت بكةنة ميدياكانيان.

 . ئةمِرو يسةرةكي لة تَيكوشان دميوكراسي ببَيتة ئاماجني
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