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: محه مەد و  ر
ر ش ەرگێ 

   وانی ێ 

اق( لە وانەیە گە  فیدرال/عیر
نی ناوەراست لە زۆر لەم بابەتە فۆکس دەخینە سەر )هەرێیم کوردستانی

ا
  دیاردەی هاوشێوەی   النی رۆژهەڵ

ی     . ئەمەی بایس دەکەین هاوبەشب 

بینی   بەخۆ  وناوخۆنی  دەرەیک  دانەبڕاوی   
ی

وجەنگ قەیران  دەسنی ناوچەکە کۆمەڵێک  تدارە    ولەسەر 
ا
ودەسەڵ سەرکوتکەرەکان  ڕژێمە 

چەوساندنستەمکارەکان   تویسی  ئەمەش    گەلەکەمان  بویەوە،  ونەهامەنی  ی  ی هەستکردنوتوندوتیر ێ  وخەم    حاڵەنی ودڵەڕاویکێ  ترس  بە 

بەردەوام       گەلەکەمان دروستالی  وخەفەنی 
ی
ەشدا مرۆڤ ر

لیێ انی لەتوانایدا    سەرکووتکراو وستەملێکراو کەکرد.  ی ر
بپارێزێت    نیە خۆی وخیێ

 ناوخۆنی رزگاری بکات.  ئەوەی لەچڕنۆیک بەدوای "قارەمانی فریادرەس" دا دەگەرێت بۆ 
ێ ڕێزی ودارمانی  زەلییل ون 

ی ئەم حاڵەتە بە جەستەیەک   ەدا دەتوانبر ر
پەنجەوە دەناڵێنێت وپێویستنر بە    ئازاری  کە بەدەسنی لیێ ر

ودەرمانێگ شەفادار    يشكَيىك پسپۆر پز شیێ

... ئایە ئەو پزشيکە کێیە؟ یاخود لە سیاسەتدا ئەو "قارەمانە فریادرەسە"   ی  کێیە؟ هەیە بچوێنبر

ن بۆ " قارەمانی فریادرەس" گوزارشت لە  
ا
  وبێتوانانی لەسەر وئازار  هەستکردن بە ئێش    دەکات هەروەها   حاڵەتێگ سایکلۆج  تامەزرۆنی گەڵ

م لەناخەوە   نەمێنێت بەمەش   متمانەیان بەخۆ بەرهەڵسنی وا دەکات ئەو گەالنە  
ا
ت دەبن بەڵ

ا
خۆیان بەدەستەوە دەدەن وملکەجی دەسەڵ

ڕق   رژێیمهەسنی  بەرامبەر  الیەنە  وقینەیان  وئەو  تدار 
ا
ملکەچبوون    نێودەوڵەتیانە کە  دەسەڵ ماوەی  دەبێت،  زیاد  دەکەن  پاڵپشنی 

ووییەکانیان وئاسنی هۆشیاری   وبۆرخواردن لەسەر پلەی پێشکەوتن ی ر
 سیاسییان دەوەستێت. ودواکەوتنی کۆمەڵگاکان وئەزمونە میێ

ێ عەدالەنی ودارمانی بەکۆمەڵ خاڵێگ بنەرەنی بۆ بەدیهێنانی ئامانج     هەروەها لەژێر  گوشاری تامەزرۆنی بۆ رزگاربوون لە زەلییل وهەژاری ون 

ەدا    لە لێهاتونی خرێت کە ئەویش دڵنیابوونە  مەبەست پشتگوێ دە ر
ئەو "قارەمانە فریادرەسە" بۆ ئەوەی بتوانێت گەلەکەی رزگار بکات، لیێ

ێ ئەوەی تاڤی   بەدوایدا دەکەون.   ببنەوە کوێرانەوورد   بکرێت لێ ن 

بەهاکانی  زۆر جار  بەهۆی ملکەچبوون  بۆ دز وجەردە  حوکمڕانەکان، گەالن  ڕەخنەباران دەکرێن، هۆکارە ڕاس ئەوەیە   تەقینەکەیسی  

 خۆی لە  
ی

اوە ودیاردەی رازی بون بە ئەمری واقیع وڕاهاتن لەگەڵ ستەمکار وخۆبەزلزاندا ڕەیک بەرهەڵسنی وشکومەندی الی گەالن شکێیی

نی ستەمکار " زیاد دەبن ولەو کاتەدا پێویستنر 
ا
ۆکیەکانی " دسەڵ ی  بە زیاتر چەوساندنەوە  نێو گەالندا داکوتیوە لەبەرامبەردا   ئارەزو و ودڵی 

شوانێک   چۆن  هەروەک  بەدار   پێویستە  بۆیە  وتەمبەڵە  ونەزان  نەفام  قەناعەتێک کە گەڵ  دەگاتە  و  دەبێت  مافەکان  وزەوتکردنی 

 مێگەلەکەی ڕادەنێت ئەوها ئەو گەلە ئاراستە بکرێت. 

خاوەن ئەو گەالنەی کە  بەتایبەنی  بەر کردنی گەالن  ێ  بەرز    ن  سیایس  ی هۆشیاریەیک  لەوانەیە    نبر دادەنرێت،  مەترسیدار  بەقۆناغێگ 

ی وبوشاییەکان سەرهەڵبدات ڕەنگە ئەو سەرکردەیە لەو جۆرەی بێت کە توانای    وفێڵباز بۆ "سەرکردەیەیک خێڵەیک" دواکەوتوو   ر
پرکردنی کەلبێ

خاک وبەزاندنی    ەک ئازادکردنی وپوکاو و درۆ    بەرزکردنەوەی دروشیمجوالندنی هەست وسۆزی گەلە بۆرخواردوەکانی هەیە ئەویش لەرێگای  

  .... یەنی
ا
ۆز وبەدیهێنانی ڕەونەڤی ئابوری وچەسپاندنی سیستەیم دیموکرایس ودادپەروەرنی کۆمەڵ  نەتەونی پیر

دوژمن وبونیاتنانی دەوڵەنی

ێ دەکەن.  ێ دەبێت وفەرمانەکانی جێبەج   هتد، جەماوەریش باوەریان نی

 ی
ا

)مەال مستەفا( سەرۆیک حزب وسەرکردەی  دیموکرانی کوردستان لەپێشیاندا  ەکیم پارنی  لەشەستەکانی سەدەی رابردوو سەرکردەکانی هێڵ

 "قارەمانی  
ا

 مەکتەن  سیایس، بۆ رزگار کردنی گەل لەچەوساندنەوە ورەشبینی ونائومێدی رۆڵ
ەکانی پێشمەرگە هەروەها ئەندامانی ی ر

گشنی   هیێ

   . فریادرەس"بۆ خۆیان پاوانکرد 

وی  هەموو جورە قوربانیەیک پێشکەیسی  گەل کوردیش بۆ بەدەستهێنانی 
ا
 بەشێک لەمافە نەتەوییەکانی بۆ ماوەی پانزەساڵ  بەدەست بڵ

ودەستبەرداری   1975ــ    1961شۆریسی   ئاشبەتاڵکرا  شورشەکە  فریادرەس"  "قارەمانی  راستەوخۆی  بەفەرمانی  وبە   لەدواییدا  کرد کە 

ووییەکەی بوویەوە ولەدوای واژکردنی  ی ر
لەئازاری    بەرپرسیاریەتیە میێ پارەیە  کە    1975ڕێکەوتننامەی جەزائیر  سەرکردایەنی بەهةموو ئەو 

تن، هەمان ئەو سەرکردایەتیە پێش ئەوەی لەسنوور بپەرنەوە کۆمەڵێک زیندانی  
ا
ان هەڵ ر

لەژێر ناوی گەل وشۆڕشدا کۆ کرابوونەوە بەرەوە ئیێ

ی وداوای  سیایس  لە زیندانی ڕایاتیان کوشت وژمارەیەیک دیکەیان لە کوردستا  ر
ن دەرپەڕاند وناچاریان کردن بچنە  پاڵ ڕژێیم سەدام حوسبێ

ی وبێسەروشوێنکردن کران.   پاڕاستنی لێ بکەن  ولەکۆتاییدا بەهەزان کەس لەسەر دەسنی جەالدەکانی ڕژێیم بەعەس دووچاری کوشبی

ی بە   دەتوانبر روونیی  شکستخو   ڕستەیەیک  سەرکردایەتیە  ی  ر
"بڵبێ توانی  شیمانە کراواردوکە  جەڵەوی    بۆ "  جێگرەوەی  بەدەستەوەگرتنی 

 سەرکردایەنی لەناو ببات.  



ی لەدوای    شکەستخواردن وسەرەدەریحاڵەنی   ر
کردن بەشێوەیەیک ستەمکارانە وئەنجامدانی کۆمەڵکوژیەکان لەالیەن ڕژێیم سەدام حوسبێ

" زیاتر لەجاران قولکردەوە چونکە ڕاگەواستنی  اردرەسخۆرە “قارەمانێگ فریدا هەستکردن بەپێویسنی گەل بۆ هەر  1975ئاشبەتاڵەیک  

وتامەزرۆنی بۆ " قارەمانی فریادرەس" چەند هێندە    کوردەواری تێنویەنی بەکۆمەڵ وتاڵکردنی دێهاتەکانی کوردستان ولەناوبردنی شێوازی ژیانی  

 کردەوە.  

نی حکومەت ودەزگا ئەمن و 
ا
 دەسەڵ

ی
بەتواوەنی کەوتە چنگ ێ  بەهۆی ئەوەی کوردستان  یەکانی وسەردەری کردنیان بەشێوەیەیک دڵڕەق ون 

سەرکرایەتیە شکەستخواردوو   جیاوازبێت لە   کۆمەڵگەدا کەبەزەییانە لەگەڵ گەل کوردا دەرکەوتنی سەرکردایەتیەیک نوێ ورەسەن لەناجی  

لە   وبێتواناییە  نەزۆکیە  ئەم  مەحاڵکرد.  پێشوو  ی  اوەکه  سەرکردایەتیەیک وبەزێیی وعەقالنیەت  جیاواز    ئافراندنی  وهۆش  بیر  خاوەن  کە 

 .  وبەند کرد ودلسۆزی بێت گەل کوردی بەزنجیر وئاسن، کۆت  

 بەردەوام دا    کە مەترسیەکانئەوشتەی  
ا

  بوون بۆ زیادترکرد ئەوەبوو کە سەرکردایەتیە شکەستخواردووکە لەپشت سنوورەوە لە جموجوڵ

ی ئەوەی   ر
ۆڵدانیشتوەکانیدا چۆڵ کرا    لەکە  ئەو ناوچەسنوریانەی    وسەرکردایەتیەیک نوێ  هیچ هیێ  نەکات.   بوون کۆنیی

یدا، ولە ژێر چەند   لە    ناونیشانی نوێئەندامە کۆن وتازەکانی سەرکردایەتنر پارنی دیموکرانی کوردستان پەرتبوون وکەتنە دژایەنی کردنی یەکیی

ان وسوریا وبەپشتیوانی دەزگا   ر
تە دەستیان بەکار وچاالیک کردەوە. لە بەرئەوەی  دەرەوەی کوردستان بەتایبەنی لە ئیێ

ا
هەوڵگریەکانی ئەم دوو وڵ

تاڵەبانی   وجەالل  لەسوریا  ئەسەد  ڕژێمەکەی  بە  متمانەیان  انی  ر
ئیێ بنەمایەی    نەبوو، ساڤایک  ئەو  لەسەر  تاڵەبانی هەروها  لەناوچە    کە 

ان هەژموونی هەیە   ر
تاڵەبای بۆتە مایە سەرنج ولێ ڕامانی چینێگ    ەکرێت بۆیەدپشتیوانی    ولەالیەن دیمەشقەوەهاوسنوریەکان لەگەڵ ئیێ

ا. گەورەی گەل کوردستان ولەکەسایەتییدا " قارەمانی فریادرەس"   بییی

ی   )قیادە ڕێگەیاندا کورانی مەال مستەفا    الیەنی بەرامبەریش  ر
ن بۆ ئەوەی شەری ڕێبەرایەنی  موەقەتە( هیێ . بنیر ی سێبی بۆیە شەری هەکاری   داگیر

کردوە ولەژێر چاو ورکیا کورد لەوبەشەی کە ت  داگیر
 مینی توریک شەر رویدا.  ي  ستانی

نسکویەیک   شەرە  ئەو  دۆزی کورد،  بە  لەسەر گەورە  سەبارەت  وئاماژەیەیک  بەرژەوەندیەکانی    وهیما  یەتنر زاڵبۆنی 
ا
وخێڵ   دەستەبژێری 

ێ    ون 
ئومێدنی بۆ گەل کورد کە لەدەسنی ڕاگواستنی زۆرەمیلێ  بەرتەسک وبێبایک بە پڕۆژەی رزگار بونی نیشتمانی بوو. شەری هەکاری ڕەشبینی

ند هێنا.  
ا
 وسیاسەنی تەعریب وکردەوە سەرکوتکەرانەیک دەزگا ئەمنیەکای بەعەس دەناڵ

ان وەک ساڵح یوسفی وشەوکەت عەقراوی وچەندین کەیس تر لەبەغدا بوون ودژی سیاسەتەکانی مەال مستەفا وەستان   ڕ ر
ێ خەبات گیێ

ا
بەڵ

 کوردی سەربەخۆنی بریارەکانی لەدەست بدات  کەبوونە هۆی ئەوە
،  پەرسنی دەکرد   براو بەکۆنە ناو بەستنی   وبەرهەڵسنی پشتی شۆریسی

ۆرکران.   م لە الیەن هەواڵگری بەعسەوە زوو تیر
ا
ن بەڵ ڕ ر

 ئەوان دەیان توانی ڕۆڵێگ جیاواز بگیێ

، گەل کورد له نێوان ساڵەکانی   بوو. فریادرەس"دا   پالەوانی ران بەدوای " ردەوام لەگەبە  2003ــ   1991ــ   1975بەکورنی

ئەو ماوەیە بە مەترسیدارترین ماوە هەژمار دەکرێت، چونکە پالنەکانی ڕژێیم بەعس لە تەعریب وڕاگواستنی زۆرەمیلێ بەشێوەیەیک توند  

  
ا

  1983کان لەناو ببات ولە رژێم توانی چینێگ گرنگ لەکوردە فەیلیە  1980لەبواری جێبەجێکردندا بوون هەروەها لەوماوەیەدا ولە ساڵ

  ر با 
ا

نەی    1988ــ    1987زانیەکانی جینۆساید کرد و لە ساڵ ی  لیر
هاوکات  لەگەڵ ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنە بەرفروانەیک ئەنفال کە لە راپۆرتەکانی

ێ  زار  هەیەکگرتوەکان دۆکیومێنت کراوە، چەیک کیمیاوەی بەکار هێنا  ولەئەنجامدا دەیان   بەنەتەوەمافەکانی مرۆڤ سەر   سڤیل ون 
مرۆڤی

 .  تاوان بوونە قوربانی

اق   اندا، کەماوەیلەسەروبەندی شەری عیر ر
    وئیێ

ا
ان وسوریا سەرکر   خایاند، بەپاڵپشنی هەشت ساڵ ر

حزبە کوردیەکان چاالک بوون    دەی ئیێ

 و " قارەمانە فریادرەساکان" زیادیان کرد. 

مستەفا، وان  ر
نەوشیێ  ، تاڵەبانی ناو وەک: جەالل  مەحمود    هەروەها کۆمەڵێک  ـ محەمد  ئیدریس ومەسعود کورانی مەال مستەفا، سایم 

 عەبدولرەحمان، رەسول مامەند وچەند سەرکردەیگ تر لە لەحزب وبزوتنەوە ئیسالمیە کوردیەکان دەرکەوتن.  

ناونیشا  و  دروشم  چەند  لەژێر  لەبیر کردەوە  نەشیاوەکانیان  و کردەوە  شکست  لەوکاتەی کە  سەرکردە کۆنەکان   ، جیاواز  بەکورنی نێگ 

ئەمەش     ، قارەمانیەنی  
ا

ە کردنی ڕۆڵ ی پراکتیر بون لەسەر  ناوچە سنوریە چۆڵکراوەکاندا سور  بەسەر   خۆیان 
بەمەبسنی سەپاندنی هەژمونی

 نەتەونی گەل کورد وکورتهێنانی لە ئافراندنی سەرکرایەتیەیک نوێ وجیاواز لە سەرکرد
ایەتیە کۆن و شکست  نسکۆی مەزنی لە ڕێرەوی خەبانی

خ  خواردوەکەدا  شکست  سەرکردە  نی 
ا
دەسەڵ سەرلەنوێ  بەمەش  کرد،  وڵەگەڵیاندا دروست  پتەوبوو،  دەزگا  واردوەکان  پێگەی 

ۆڵ وئاراستەی بزوتنەوە چەکداریە کوردیەکانیان کرد  ڕ
تان بەوئاقارە  کە دەیانەوێت کۆنیی

ا
  . هەواڵگرییەکانی وڵ



ێ دا   ماوەیەی کەئاماژەمان نی لەو  تگۆڕەپانی کوردی 
ا
ناوخۆنی لەسەر دەسەڵ لەنێوان    شەرێگ  ەدا    مەسعودــ جەاللوپارە  ر

لیێ  . بینی بەخۆ 

ر ڕادەسنی مەسعودی هاوپەیمانی کرد   ناوبراویش کلییل مەسعود هاوپەیماننر لەگەڵ سەدام حوسێندا بەست  
ەدا ڕاستیەیک حاشا    ، هەولیێ ر

لیێ

تانی 
ا
ی بۆ داکۆیک  هەڵنەگر وبڵگەنەویست هەیە ئەویش ئەو چەکانەی کە لەالیەن وڵ  دراویسێ پێشکەیسی دوالینەیک شەری ناوخۆنی کرا هەرگیر

ت"  ناوخۆ بوو کردن لە خایک کوردستان نەبوو بەڵکو بۆ بەردەوامیدان بە شەری  
ا
. ژمارەی ئاوارەکان لەهەردوو ال بەهۆی"شەری دەسەڵ

ێ ئاماژە ونوسینەکانی ڕۆژنامەنوویس فەرەنیس کرێس کۆتجیر 140000 تێپەڕاند وبەنی "  کەیس  ئادیولۆج  ا ئەو کەسانە قورباننر "پاکتاوی 

    ،بوون
ا

اقم کرد   پێش    2000لەم بارەشەوە ڕۆژنامە نوویس ئەمریگ مایکڵ رۆبن دەڵێت: لە ساڵ  عیر
کاتێک یەکەم جار سەردانی کوردستانی

ەوەئەوەی   ر
بەرێگە پێدانی ئەمنی لەالیەن    سیتمبەرێوەدەبرێت پێویبرۆم بۆ سلێمانی کەالیەن یەکێنی نیشتمانی کوردستان    بتوانم لەهەولیێ

 دەزگای هەوڵگری پارنی دیموکرانی کوردستان بوو.  

ێت ئەو داهاتە بەسەر   اهیم خەلیلدا گرت کە ڕۆژانە داهاتەکەی بە یەک ملیۆن دوالر دەخەمڵێیی  دەستیان بەسەر ئیی 
چەکدارانی پارنی

نی بەیەکسانی دابەش نەکرا، چونکە 
ا
سنووری کوردستان سەبارەت بە مەسعود لەو خاڵەی کە هەژموونی    کوردستان وەک نیشتمان وهاوڵ

ێ دەکات کۆتای دێت   .تاڵەبانی دەست نی

بۆیە   بوو.  ت 
ا
دەسەڵ شەری  ساندنی  هەڵگیر هۆکاری   

نزیکەکانی وکەسە  مەسعود  الیەن  لە  خەلیل  اهیم  ئیی   
داهاتەکانی مونۆپۆل کردنی 

پاڵپش اق  وعیر تورکیا  مەسعود کەلەالیەن  زۆر ت  کوردستانەکەی  پشێونی    دەکرێت  بەدەست  تاڵەبانی کە  لە کوردستانەکەی  بوو  باشیی 

ند.  
ا
یەنی وهەژاری دەناڵ

ا
 کۆمەڵ

تا رزگاربوون لە )سیستەیم    هەوڵەکان بۆ   هەروەها سەرجەم  )
ا

تا ڕادەیەک هەوڵەکانی    گەندەڵ رۆژی ئەمرۆمان شکەستیان هێنا چونکە 

ێ دەکرد  گۆڕانکاری هەمیشە لەالیەن ئەندامە جیابوەکان لە   نی
تەوە دەسنی

ا
بەکانی دەسەڵ ی    . حیر

ی وگرێدانی هیوا وئاواتەکان بەو"قارەمانە فریادرەسەی"   ەشدا دوو نموونەی دەرخەری مەترسیەکانی پشت بەسبی ر
بەهاکانی    پابەندنەبوو بەلیێ

یدا دەهێنینەوە.   ر
 نیشتمان پەروەری وشۆرگیێ

  محەمەد مەحمود عبدولرەحمان( لەدوا )سایم    یەکەم: نموونەی  
ی

نێک لە هەماهەنگ
ا
لەگەڵ مەسعود وئیدریس لە    وکاری هاوبەشی ساڵ

26    
ا

مستەفا    1981تەموز ساڵ مەال  بەرانگاربونەوەی کۆنەپەرستنر کورانی  وبۆ  دامەزراند  دیموکرانی  وحزن  گەل  دوانە جیابوەوە  لەو 

ەتگەراییەکەیان کۆمەڵێکوعەقڵیەتە دەرەبەگایەتیکەیان   نخواز ودیموکراتنر بەرز کردەوە وژمارەیەیک زۆر  دروشیم پێشکەوت   وحزبە عەشیر

ان وبەتایبەنی جەماوەری ناوچەی بادینان لە دەوری کۆبوونەوە. ژمارەیەیک بەرفراوان لە ڕۆڵەی گەل کورد پاڵپشتیان کرد وهیو  ا  لە رۆشنبیر

م ئەو هیوا وئاو 
ا
ێ گرێدا چونکە ناوبراو بوو بە " قارەمانی فریادرەس"، بەڵ سایم(ی سۆسیال  چونکە ) اتانە داروخان وبا بردنی وئاوتەکانیان نی

لەهاوینی   ئەو    بوو،گەڕایەوە بۆ هەمان ئەو مۆڵگایەی کە پێش دە ساڵ جنێر هێشت    1993وکۆمەنیست وروشنبیر وپێشکەوتن خواز 

لە الیان   بوو. )سایم(ش  ئەجیندا دەرەکییەکان  لەجاران زیاتر گەندەڵ وکۆنەپەرست وخێڵەیک وپاشکۆی    ڤالەکانی رەخنەی هەمۆڵگەیە 

  تۆمەتبارکرا. ئەو ڕادەیەی کە بە خیانەت وهەڵپەرسنی    کرا تاگەیشتەتوندی لێ  

وسی وکۆنەپەرسنی  ەت گەرانی  عەشیر لە کومەڵگە  س چۆن  یەنی 
ا
ودادگەری کۆمەڵ ودیموکرایس  پێشکەوتنخوازی  بەسەر   

ا
تەیم گەندەڵ

یەنی خاوەن جانتا پر دۆالرەکان کە سەرچاوەکەیان هەر چیەک بێتکوردستانیەکەمان سەرکەوت؟ ئایە کۆنەپەرسنی  
ا
لە دڵسۆزی   . وخێڵ

ە؟   تر وخۆشویستیی ی ر
ۆزەکان بەهیێ  بۆ نیشتمان وبەها پیر

ی ئاماژەیەیک روون    ولەهەڵومەرجێگ جیاوازدا نموونەی نموونەی سایم لەپاشاندا   وان مستەفا ئەمبر ر
سەر هەبوونی    وبەرچاون لە نەوشیێ

قول لەئەخالق وبەها وچەمکەکانی کۆمەڵگەی کوردیمان، بەهاکان ئەو بەهایانەن کە گەل وسەرکردە وخانەوادە    یەیک وکەم وکوڕ خەوش  

ادەی خۆڕاگری وبەرهەڵسنی کردن ورووب  ودڵسۆزیقایم دەکەن   کردنی کەلتوری و بۆ نیشتمان وئیر شارستانی پتەو دەکات  ەروبونەوەی داگیر

 یان دەگرێت. تێکدانی کۆمەڵگاکان وڕامکردنوپێش بە  

 خۆی جەالل تاڵەبانی جیابووەوە  دووەم: نمونەی  
ا

ی گشنی کە لە هەڤاڵ ر
وان مستەفای جێگری سکرتیێ ر

   . نموونەی نەوشیێ

  
ا

ڕکردنی لەکەشێگ ئازاد وپارە بەردەستدا بزووتنەوەی گۆڕانی دامەزراند    2009ولە ساڵ  بنی 
 ونهێشتنی خزم خزمێنە ورێگری    وبەڵێنی

ا
گەندەڵ

هە دیمکراتخواز  لەساختەکردنی  ئۆپۆزسیۆنێگ  بنەمای  وبونیادنانی  یەنی 
ا
کۆمەڵ ستەیم  وهەڵگرتنی  اردەکان  ی دا،ڵی  ئەم    وڕاستقینەی 

دەرەیک   وپەیوەندیە  تدار 
ا
دەسەڵ دەستەبژێری  بەهۆی گەندەڵیەکانی  جەماور  نارەزایەتیەکانی  لەگەڵ گەیشتنی  هاوکات  دەستپێشخەریە 

نی کردنیان بۆ ساما 
ا
 بەرزدا چوونە پاڵ   وبەگیانێگ نیشتمانپەروەری نی گشنی ڕاگەیاندرا، بۆیە جەماوەر بە پەرۆیسی گۆماناویەکانیان وتاڵ

.    گەیاند کە)گۆڕان( ئەمەش پەیامیگ    ئەم گەلە زیندووە وتامەزرۆیە بۆ گۆڕانکاری ڕیشەنی



ر وخۆشیمان کرد، لەواقعیشدا هەڵ ومەرجە نێودەوڵەنی وهەرێیم  
بۆ دامەزراندنی سیستەمێگ سیایس    وناوخۆییەکان لەباربوونپێشبینی خیێ

بۆ حکومەنی   وبەدەستهێنانی ڕێزیودیموکراتنر کارا   تان 
ا
ئابوورنی هەرێم    وڵ  

پەرەپێدانی بۆ  بیانیەکان  هەرێم هەروها هێنانی وەبەرهێنەرە 

  .  وهمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی

وان وهەڤاڵەکانی سەرکەوتوانە ئەو   ر
ەوە بەچوار    بەشەیان بڕینەوشیێ ی ر

کە ڕێگە دەدات بە دامەزراندنی گۆڕان لەپاشاندا ولە سۆنگەی هیێ

م مخابن    بەشداریان لەوەزیروە  
ا
وان ئەوبەشە" حکومەنی گەندەڵەکان" کرد، بەڵ ر

اتیج     بەشێگ گرنگرێگایەی ماوە کە بە    نەوشیێ وسیی

 ژیانی دیموکرایس بۆ بونیادنانی ژیانیگ سەردەمیانە      کەرێکخروا  نەکرد، واتا بونیادنانی ژێرخانی ئۆپۆزسیۆنێگ    دەزانرێت تەواو 
ی

دەزانێت  گرنگ

نی بەسەر بەرزی   تێدا 
ا
 بژیت. هاوڵ

سیایس   بەگشنی سیستەیم  دیموکراتخواز    کوردی  حزبێگ  دامەزراندنی  بۆ  پتەو  ژێرخانێگ  نبوونی  بەدەست  بەبزووتنەوەی گۆڕانەوە 

گەورەکان بوستێتەوە، لە وانەشە ته واو نەکردنی ئەو ڕێگایەی کەباسمان کرد بۆ    رووی ئاڵنگاریە   حزبە بتوانێت لەدەناڵێنێت بۆ ئەوەی ئەو  

لە دەستدانی ئمتیازاتەکانیان   پێگەکانی    وگەیشتنی کەسانی عەقڵیەنی دەستەبژێری سەرکردایەنی وترسیان  بریاردان  چاالک ودینامیکییی بە 

   . دەگەڕێتەوە

م لەناخەوە لەگۆڕانکاری دەترسا  وێڕای ئەوە گۆڕان دروشیم گۆڕانکار
ا
زەمینەی یەککالردنەوەی بژاردەکان   وکانی ئەوەینی بەرز کردەوە بەڵ

اتیجدا پاشگەز بوونەوە، ئەمەش بوو بەمایەی نائۆمێدی بۆ ئەوکەسانەی کە هیوا وئاوانی خۆیان لەسەر   ارد ولە سیی ی ڕەخسا تەکتیکیان هەڵی 

دیموکراتخواز  سیایس  سیستەمێگ  بنەماڵە گەندەڵەکان گرێدا    بونیادنانی  هەیمەنەنی  لە  دوور  ڕەنگ  بۆ    وگورزێگ کوشندەیوفرە 

 درووستکردن. 

ی بۆ چوونە پاڵ "    وموچەی لەخشتەبەر   وپۆست وئیمتیازاتسەبارەت بە ژمارەیک لە ئەندامە پێشکەوتووەکانی گۆڕان، پلە   ر
پاڵنەرێگ بەهیێ

اتگەرانی   میر
ا

نی گەندەڵ
ا
ر بوو.    " لەدەسەڵ

 هەولیێ

لەنێو گوڕاندا کومەڵێک کادری  بێگ هەیەومان  )  پابەند  بنەڕەتیەکانی  پرەنسیپە  بەرداری  دەست  شێوەیەک  نابنەوەوبەهیچ  کە  ،  گۆڕان( 

م لە پێگە بریاردان    بەشێکیان
ا
، متمانەی بەرفراوانی جەماوەریان بەدەست هێنا بەڵ ی     نەبوون. دۆسنی مبی

ە بۆیە دەستپێشخەریەکانی گۆڕانکاری لە سلێمانیەوە بەشێوەیەیک  سلیمانی لە    لە کۆمەڵگایفەزای ئازادیە گشتیەکان   ر ودهوک فراوانیی
هولیێ

، جێهێشتنی یەکێنی نیشمانی کوردستان  2017ئەرێنی یاخود نەرێنی دێن، لەوای داکشانە کارەساتبارەکەی گۆڕان بەرهەم ساڵح لە ئەیلوول

اردنەکانی پەرلەمانی    لە   2018لە    وبەنیاز بوو   ودادگەری ڕاگەیاند رانی  ئوپۆزسۆن بەناوی هاوپەیمانی بۆ دیموک  ودامەزراندنی حزبێگ  ی هەڵی 

ینی یەکەیم   کیانێگ تازە بەناوی    2017هەرێیم کوردستان بەشداری بکات. هەروەها شاسورا عەبدولواحید ڕاگەیاندکار وبزنیسمان لە تەشی

ا دەروێشت گوم وخامۆشنر  )نەوەی نوێ( دامەزراند، لەکاتێکدا حزبەکەی بەرهەم ساڵح بەرەو سەرن ر
چاالکیی    منوێ( بەردەوا )نەوەی    خیێ

 دەبوو.  

 تەموزی  
ی

یەکێنی نیشتمانی کوردستان لەسەر ئاسنی لووتکەدا دوچاری گورزێگ چاوەروان نەکراو بوویەوە ولەالیەن    2021هەروها لە مانگ

لە   ناونرا وئەمە  بە )کۆدەتای کۆشکەکە(  تێکەڵەیەکهەندێک کەسەوە  تدارەکان ودەست  ل  جەوهەردا 
ا
ە ملمالنی نێوان بنەماڵە دەسڵ

 . ودەرەکیەکان بوو تێوەردانە ناوخۆنی  

  سسی
ا

تدارەکەی هەرێم کوردستان  1991تەمە سیاسیەکەی بەڕواڵەت "دیموکرایس" کە لە ساڵ
ا
وە تا ئێستا لە الیەن دوو حزبە دەسەڵ

، قورخک  ، دارانی
ا

ت   گرتوە بەسەر اری، بنەماڵەنی کە دەسنی  دامه زراوە بێجگە لە رووپۆشێک بۆ سیستەیم فیوداڵ
ا
  ودامودزگا بانفی دەسەڵ

نیە  گوزاریەکان بۆ وبازرگانی وخزمەتەت   ی هیچیی    . دەستەبەر کردنی بەرژەوەندیەکانبر

م لەم سەدەی   ،لە سەدەی ڕابردوو گەل کورد بۆ رزگاربوونی لە چەوساندنەوەی  دەرەیک  بەدوای " قارەمانی فریادرەس" دا دەگەرا 
ا
  بەڵ

نی بنەماڵە گەندەڵەکانی بو   ئێستادا گەل بەدوای  "قارەمانی فریادرەس دەگەرێت
ا
،  رزگاربوونی لە دەسەڵ ئەوانەی کە خەونی گەلیان   ناوخۆنی

حکومەت و پەرلەمان  زیاتر لە یس ساڵ )   بۆ ماوەی   ، کردە مۆتەکە و بەزەبری سامانی دزراو ولە رێگەی ساختە وبەپاڵپشتیە دەرکیەکان

نی دادوەری(یان کردە ئەمرازێک بۆ خزمەت کردنی بەرژەوەندیەکانی بنەماڵە ولە ئەنجامدا وێ 
ا
ين نەیەیک  ودەسەڵ ونەرێنی بە  کۆمەڵگەی    ناشی

  .نێو دەوڵەتیان پیشان دا 

 

 


