بةرةو طورانكاري قوَ َل و بنةرِةتي لة سياسةتي كورديدا
ئةيوب بارزاني
جورناليستى ئةمريكي (ئيدطار سنو) ،لة سيهةكاني ضاخي رابردو لةسةر زةليلي و كوَيلةيةتي طةلي ضني
دةنوسيَت كة زور كةساني ئةوروثاي ثاش سةرةدانيان بوَ ضني ،تيبينييةكيان ال دروست دةبوو .ئةم تيَبينيية
برييت بوو لةوةي كة ثياوي ضيين بةرهةلست لة مافةكاني خوَي ،لة شةرةف و ناموسي خوَي ناكا،
َة( ،ئيدطار سنو) ثاش ئةوةي روَيشت وماوةيةك لة طةلَ سوثاي سوري ضيين
سةرشوَرِي وستةمكارييان قةبول
َيَت:
مايةوة و طفتوطوي لة طةلَ شوون ئينالي وماوتزيدونط و سةركردةكاني تري سوثاي سوور كرد ،دةل
َةدا ضوبووم ،جوتياري جيين نة خةمساردة ،نة ترسنوكة ،ئةو كاتيَك شةرِ دةكا ،كة ميتود ،
َام من بة هةل
"بةل
ريَكخراو ،سةركردةي ليَهاتوو ،ثروطرامي ريَكوثيَك  ،ئوميَد و جةك الي ثةيدا دةبيَت."1.
ضيين ئةمرو هةمومان دةبينني بة ضي ئاستَيك طةيشتووة.
سةركردةي طةليَك ،ض بة باش يان خراب ،هةميشة كاري طةورةي لة سةر هةست و دةرون و رةوش و
َةي كةساني دكتاتوَر،
َاتي ناوةراست ،كةوتونةتة ناو تةل
َويَسيت طةلةكةي هةية .طةالني عةرةب لة روَذهةل
هةل
تةماع كار ،ثيسخوَر و بىَ شةرم .رذيَمي دكتاتوَري نةي هيَشت طةلةكاني ئةم هةريَمة بنب بة خاوةن كةرامةت
وثيَشكةوتن وتةمةدون وروخساندنى وئاسايشي نةتةوةيي ،تةنانةت تامي ئازادي و سةربةخووييان نة
ضيَشتووة .طةل وةك كةوتة (مةِر) يان (طاران) مامةلة لة طةلَ كراوة.
طروثةكةي دةستةالتي هةوليَري  ،كة بة سايةي تانكي سةدام حوسةين داطريكرا وثيَياندرا ،بة هةمان شيَوة
َكو
َات  ،بةل
َان بردني ساماني ول
َات و بة تال
مامةلة لة طةلَ طةىل كورد دةكات ،نةك تةنيا قوَرخكردنى دةسةل
َطاي كوردستاندا،
هةوىل داوة هةمو هةستيَكي دادثةروةري ونيشتمانيي و مروَظايةتى تيَكي دة لة ناو كومةل
َي (البديل الدميقراطي) سةرهةلبدات ،ريَكخراوي مةدةنى وجةماوةري سةربةخوو بوونى نية لة ناو
ناهَيل
َاتى
َام بىَ ناوة رِووك  .كة كومةلطا الواز بوو تا ئةم رِادةية  ،دةسةل
كومةلطاي كوردوستاني  ،مةطةر بة ناو بةل
ى لةغاو سواري كومةلطا دةبى  ،بة بىَ هيج مةترسيةك لة سةر هةبوونى خوَي.
بَ
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َام دذي يَكرت
َات دارةكان بةرةنطاري هيض هيزةكي داطريكةر نةبووة ،بةل
ثاش  ، 1991ضةكدارةكاني حزبة دةسةل
َكي طشيت طةل ،سةركردةكان  ،مليشياي
َاني مالَ ومول
 ،كورِي كورد بة كوشنت داوة ،و بةكارهيَناوة بوو تال
حزبي بة كاريانهيَناوة بوو ثاراستين بةرذةوةندي تاكة كةس وبنةمالةكةي بة ثيَضةوانةي ياسا و دستورةوة.
َاتة ،ناتوانني دةستبةرداربني و ريَنةطريبني لة
زيندوكردنةوةي ذياني دميوكراسي و ئازادي  ،طرفيت طةل و ول
عةقليةتيَكي مليشياي خووثةرست  ،كة بة هةوةسي خوَي و بوَ بةرذةوةندي خوَي ياري بة ضارةنوسي طةل
بكا  ،وةك لةوة ثيَش كردويانة.
َاتي ثيسخوري حيزبي  ،طةلي كوردستان فيَري قبوول كردنى كوَياليةتي كردووة ،بةضةند ِريَطايةك
دةسةل
ذةهري شرييين دةرخوارد ئةدات :موضة  ،ثايةي بةرز يان نزم  ،دروستكردني ياريطاة  ،هوتيَل ومةشروب و
َكردن بة طوَراني ورةقس و سةما،
َاو بوونةوةي لةشفروَشي و مةهلا و ترياك ومةشغول
شويَنى رابواردن  ،بل
َات بة
َاتي دز ئةكةن  ،بة موقةدةس تةماشايان دةكةن  ،درَوي دةسةل
موضةخورةكان دوعا و سوثاسي دةسةل
راسيت دادةنريَت  ،لة ئةجنامدا ذمارةيةكي زوَر ئةبن بة هوَكاري طرنك بوَ كويَلةيةتي خوويان  ،بوو
َي  ،ئةبن بة دوذمنى خوَيان و لة ذيَر فةرماني دوذمين
سوَكايةتي خوَيان تا رادةي طةدايي و ئاذةل
َطراني
َيان خوشة كة ئاذةلي سةركردةي ثيسخوَرن ...ملمالنيَ لة ناو مةسينهةل
ئازاديةكةياندا  ،ئةم كةسانة دل
َات دروست دةبى  ،كيَ ئةتواني باشرت بة دروَ مةدح و طةورةكردنى سةروك زياتر بكات ،ط َوراني
دةسةل
َاتيَكي تاوانبار  ....ئةطةن بة ئاستيَك بة رةزامةنديي خوَيان ئةبن
َاي دةسةل
َيَن بة بةذنوو بال
َبةست دةل
وهةل
دذي ئازادي خوَيان  ،خوشةويسيت بوَ ئازادي و سةربةرزي وهةستكردن بة مروظايةتي خووي تالَ دةبيَت
َاتي دكتاتور بةردةوام بيَت
ودةمريَت  .ئةم كةسانة دةوري نةوت (ثرتولِ) دةبينن بوو ئةوةى ماشيين دةستةل
لة ويَرانكردنى ئةخالقي كومةلطاي كوردوستاندا.
مروَظ ناتوانيَت ئازادي يان هةرشتيَكي تر بة دةست بهيَنيَت كة خوشةويسيت ب َوي نةبيَت ....ئاشكراية
َاتي بيسخوَر خوشةويسيت ئازادي وشةرةفمةندي طواستوَتةوة لة ناو كومةلطا بةرةو خوشةويسيت
دةستةل
َك وذياني كةشخة ،
ثولداري ناياساي  ،خوش طوزةراندن  ،ئوتومبيَلي دواترين موديَل و قةسري طةورة ومول
َاتيَك كة هيض ريَز بوَ
بةرامبةر لةدةستداني ئازادي  ،رازيبوون بة ذيان وةك ئاذةل لةذيَر فةرماني دةسةل
طةلةطةي نية.

ََيت لة
َةري فرةنسي (ئيَتيَن لة بوئيسي) 2لة مةقالةكةي بة ناو بانط (كوَيلةيةتي بةرِزامةنديي) دا دةل
ليَكوَل
بابةت جةماوةري هاوكار بوَ ضةسثاندن و ثتةو كردني سيستةمي دكتاتوري:
َام ئةطةر داري بوَ
َاو دةبيَتةوة ، ،بةل
" ئةطةر توَ دار خبةيتة سةر ئاطرةكة  ،ئاطر هةر ثةرة دةستيَنيَت وبل
نةبةيت  3لة خوويةوة كز دةبيَت و دةمريَت  ،بة بيَ ئةوةي ثيَويسيت هةبيَت ئاوي ثيا بكةيت  ،بة هةمان
شيَوة  ،لة كاتي هاوكاري و خزمةتكردنياندا  ،ستةمكارةكان تةماعرت دةبن  ،و بويَرتر دةبن ،زياتر خةريكي
َيي ئةوان و يارمةتيدان بهيَنني  ،لة خوَيانةوة دةشكيَن
َان ويَرانكاري دةبن  ،ئةطةر ئيَمة واز لة طويَِرايةل
تال
وزةليل دةبن  ،وةك رِطي دار وشك دةبن  ،ضونكة نة ئاو و نة خواردن بوَ رِطةكانيان ناضيَت ".
َانكةرة نةبي و بةدةم بانطةوازةكانيانةوة نةضن و
َاتة تال
ئوميَدةوارم طةىل كورد ضيرت ياريدةري ئةم دةسةل
ثشت بكةنة ميدياكانيان .و خوشةويسيت ئازادي و هةست بة مروظايةتي خووي وبةرهيَناني ذياني
دميوكراسي ببيَتة ئاماجني سةرةكي لة تيَكوشاني ئةمرِو.
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