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گــوڵ ســوو

یانه ی فه یلی دووسی 
ڵ
ت سا�

ڵ
یه كه م خه �

ئه ڕا »نێچیروان ئیدریس موستەفا بارزانی«

گشــت  جــوور  شــەفەق،  ماڵگــەێ 

ــزداری  ــی؛ ئەخــوازێ رێ ــل جەهان ناوەندەێ

بــکا لــە )فەیلــی  دووســه یل(. وەێ خاتــرە، 

ئــی ناوەنــدە ئەخــوازێ لــە یــەو ال، لــه  

پاقــدووم و لــه  ســه ره ێ گشــت ســالێگ 

دە  تایبەتی نامەیێــگ  )نــه ورۆز(  كــوردی 

مانگنامــەێ )گــوڵ ســوو( بدرارێگــە دەر 

ک جــووور رێــز گرتــن لــەو کەســە یــا 

لــەو کەســایەتییەێلە ک لــە الیــەن ئیمــە و 

وەردەنگەێلەمــان وە )فەیلــی دووس ســاڵ( 

ئەنــارسێ.

ئــی تایبەتــی  نامە دە ســەرەتاێ ســاڵ نووی 

زایەنــی بــاو ئەبــێ و دە هــەر جــار،  هــەر 

ــی،  ــگ فەرهەنگ ــێ ک کارێ ــی  دووس فەیل

و  کومەاڵیەتــی  سیاســی،  ئەدەبــی، 

ئینســان  دووســانە یــا کارێــگ  جــوور ســاز 

کردنــەوەێ کار و بــار ئــەڕا کوردەێــل فەیلی 

ــا و  ــا دنی ــە ت ــەرز نیی ــرە ب ــان ف ك دەنگێی

دوفێشــر دەوڵەتەێــل بژنەونەێ، یا ناســانن 

ژینووســایدەێل فەرهەنگــی و کوشــت و 

کەمهــووزە  ئــی  ســەر  وە  ک  بڕانەیێــگ 

مەزڵوومــە ) ئەقەلییــەت لــه  نــاو عــراق 

عــه ره وی(  هاتگــە، کردگــە، ســپاس ئەکــرێ 

و ئەنــارسێ وە گشــت.

هەرێــم  ســەرۆک  بارزانــی«  »نێچیرڤــان 

کوردســتان ک لــەێ گشــت  ســاڵەێلە هــەم 

ویــر و هووشــێ وە گشــت  پێكهاته یــل 

هــەر  و  بییــە  کەمهووزەێلــە  و  كــورد 

جووورێــگ بییــە هانایــان داگــە و هەمیــش 

فەیلــی،  کــورد  وە  هاناێلــە  و  نووڕســن 

ئــەڕا ئیمــە فــرە موهمــر و وه رچاوگرتــرن، 

هانــە  فرەتــر  فەیلــی  کــورد  ک  چــوون 

ــە  ــراق ک هان ــر ع ــتانەێل ت ــدا و ئوس بەغ

رووژهــەاڵت دەجڵــە تــا وە زنجیــرە چیاێــل 

زاگــڕۆس و حەمریــن و دە عــراق دوفێشــر 

هانــە دیاڵــە و واســت ، ئــەڕا یەســە ک 

ــورد  ــی، وە ک ــل فەیل ــەو کوردەێ ــە جاران ل

نــاو دەر  کــورد حەمرین یــش  دەجڵــە  و 

ــە. کردن

ئەزانیمــن ک هیــچ کام لــەێ جوغرافیــا، 

ئێســە بەشــێ لــە هەرێــم کوردســتان نییــن 

حوکمڕەوایــی  و  دەســهەاڵت  ژێــر  دە  و 

ســەرۆکەگەێ نییــن و هانــە ژێــردەس عراق 

ــوەێ. ــدراڵ خ ــەت فی ــەراوی و دەوڵ ع

بییــن  موهمــر  خــوەێ،  چشــتە  ئــی 

خزمەتەێلــەێ نێچیرڤــان بارزانــی وە کــورد 

فەیلــی و ئــه و باقــی پێكهاته یــل كــورد ، 

دیاری تــرەو ئــەکا چــوون ک زێــد و مــاوای 

کــورد فەیلــی، بەشــێ لــە هەرێــم نییــە ک 

ــه ت و  ــی حكوم ــە و بەرپرس ــەوی وەزیف ئ

وە  یــە ک  ئــەڕا  ســه رۆكایه تی هه رێــم  

وەز و وەزیــات کــورد فەیلــی، خاســرەو 

ــە. ــێ نیی ــکا دە مل ب

گشــتێ ئەزانــن ک کــورد فەیلــی، جــوور 

کەمهــووزێ ک هــەق فرەیێــگ وە مــل 

عــراق و گشــت جمشــته ێل کــوردی دە 

ــی  ــە باوج ــرێ نارسیاگ ــژوو دی ــژاێ می دری

وە داخــەو دەوڵەته ێلــێ ک هاتنــەو چگنــە 

ــی(  ــرد ی فیل ــو ک ــا ه ــی )مب ــورد فەیل وە ک

نەنووڕســتنە و هــەر وەخــت هەوەجەیــان 

وە دەنــگ و جەنگــه  ، کەفتنەســە بیریــان.

دەنــگ  پروســەێ  دە  فەیلــی  کوردەێــل 

ــاێ   ــداریێ دە جوغرافی ــچ بەش ــەوە هی دان

تریــش  جــوورێ  و  نەدیــرن  هەریــم 

بویشــیمن، جوغرافیایــان  دە ئــەو ناوچەێلە 

خزمــەت  کــورد  پێشــمەرگەێ  هێــز  ک 

ئەتوانیمــن  ئــەڕا یەســە ک  نییــە،  ئــەکا 

بێژیمــن ک هانــا و یارمەتییەێــل و هــەر 

جــوور نووڕســن وە حــاڵ کــورد فەیلــی 

بارزانــی بی هیــج  لــە الیــەن نێچیــروان 

تەمــا و هەوەجەداریێگــەو تەنیــا وە خاتــر 

ئێنسان دووســی و کــورد دووســی و دووس 

داشــن رەســین وە حاڵ و بــاڵ کەمهووزەێل 

ــاڵه یل  ــتان، س ــت  كوردس ــه  ده یش ــورد ل ك

کــورد فەیلــی و  بیــرێ هــا وە  فره ێگــه  

وەی   ک  ناوەندەێلــە  و  چاالکەێــل  ئــەو 

پێكهاتــه ی کــورده  خزمــەت ئەکــەن.

و  ســوو  گــوڵ  مانگنامــەێ  خاتــرە،  وەێ 

ناوەنــد شــەفه ق، نێچیرڤــان بارزانــی، وە 

ــا  ــت دنی ــەرۆکێ دە گش ــا س ــوان تەنی عون

ک دە ســال 2020 زایەنــی، هووشــێ وە 

ــە  ــل كــورد و کەمهووزەێل گشــت  پێكهاته ی

ــم  ــە، یەک ــی بیی ــورد فەیل ــه ت ک ،  وه تایبی

تایبەتی نامــەێ )ئەڵوژارتــن فەیلــی دووس 

ســاڵ( ئەکەنــەێ  خــه اڵت ئــەڕا ئــی گــەورا 

کەســایەتییە.

ببێتــە  جووڵــە  ئــی  ک  هیواداریمــن 

ــە  ــر ل ــڕێ ت ــە ک ب ــەڕا ی ــێ ئ دەس پێچگان

ســەرۆکەێل، کەســایەتییەێل،  پەرملانتارەێل،  

NGOەێــل، زانکۆووەێــل، هونەرمەندەێلێ 

ــەت  ــتیوانی و خزم ــە كار  و پش ــر بکەفن ت

ــاو  ــووز ن ــورد ) کەمه ــه ی ك ــی  پێكهات وە ئ

هەمجــا  و  بکــەن  عــراق(   عه ره وه یــل 

خوەیــان بکــەن وە جیــگاێ رێــزداری کــورد 

ــان. ــە خوەی ــی ل فەیل

سه ر نویسه ر
علی حسێن فه یلی
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گــوڵ ســوو

نێچیروان بارزانی،  

گر باوان       
ڵ
میرات ئه �

هیچ وەختێگ تەوافوق 
دە بان هیچ گەوراکەسێ 

ناکرێ مەگەر یە ک 
بخوازیمن باس فرە هنێ 

بکەیمن. یەکێ لەو 
کەسەێل  کەسێگە ک 

»گوڵ سوو« ئەخوازێ جواو 
ئی چەوچەوە ئەڕا گشتێ 

شییەو بکا ک »چوونێ بی؟  
گشت عراق و کوردستان،  
هەر یە ئەخوازن و بەس«.

گـوڵ ســوو
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گــوڵ ســوو

موســتەفا  ئیدریــس  »نێچیرڤــان      

ــە  ــەک  کەس ــاو ی ــەن ن ــه ر چ ــی«، ه بارزان

خــوەێ  ناوەگێگــە ک  باوجــی  تەنیــا  وە 

ــەکا  ــادارە وە ی ــەورا و کاریزم ــاو گ ــوار ن چ

ــژووی  ــە می ــێگە ل ــان بەش ــەر کامەێ ک ه

ســەرۆکایەتی و رێبــەری جمێشــت کــوردی، 

ســێ نــاو پشــت ئــەڵ پشــت ک بــان ئــەڵ 

ــورد  ــەوەر ک ــین ت ــان وە ناس ــان ئەواتەم ب

بییــن و ئــه و پەیوەندییــە ک کوردســتان 

و عــراق ئەدۆرنــێ وە یــەکا تــا وەختــێ ک 

هەرێامیەتــی  وە  ئەڕەســێ  بن ددروســێ 

وخورئاوایــی.

ناســنامەگەێ  دە  بارزانــی،  نێچیرڤــان 

ــو  ــان« ئ ــاو خــوەێ »نێچیرڤ نارسیاگــە وە ن

نــاوە بنەماڵەییەگــەێ »ئیدریــس موســتەفا 

بارزانــی« ک دە میــژوو خەبــات کــورد، 

ــت: ــێ چش ــر س ــە بی ــم ئەخات ئای

باوگێیــە  نــاو  یەکمەگــەێ  بەشــە    -

ــا ــس« ک وە ئاشــتی خوازی ئەنارسی »ئیدری

باپیرێیــە  نــاو  دوێیمەگــەێ  بەشــە    -

ــر  ــە بی ــا ئەخات ــت دنی ــتەفا« ک گش »موس

کــوردی جمێشــت  و  ســەرکردایەتی 

-  بەشــە ســێیمگە نــاو گــەورای »بارزانی«ە 

ــی ســەردەمە  ک وەرژە هــەر چشــتێ دە ئ

ــەوراێ  ــەرۆک گ ــاو س ــر ن ــە بی ــم ئەخات ئای

ــت  ــی« ک جمێش ــعوود بارزان ــورد »مەس ک

ــرد ک وە  ــەری ک ــووورە رێب ــوردی وەوج ک

»حکوومەتێــگ کــوردی« رەســانەێ ئــوو 

سیاســی  میــرات  جــوور  »رێفرانــدۆم«، 

ــورد، هیشــتە جــی. ــان ک ــەڕا بان خــوەێ ئ

هــەم  ک  بارزانــی  مەســعوود  ســه رۆك 

ــای  ــوورە و دۆم ــش خه س ــوو و هەمی مەم

ئیدریــس،  رەحمەتــی  بویــن  شــەهید 

بییــە.  بارزانــی  نێچیــروان  گــەوراێ 

ــان  ــه ڵ ب ــان ئ ــت ب ــێ  پێش ــه ی س ته جروب

گــەرد  وە  کــوردی  جمێشــت  رێبــەری 

یەکجارەکــی  وە  مئڕووژیــن،  زانســت 

ــورد  ــایەتیێگ ک ــام کەس ــە دە ن ــووەو بیی ک

ئێســە  ك  بارزانــی«  »نێچیــروان  نــام  وە 

و  تیــەڵ  وەرد  باوانێیــە  میرات ئەڵگــر 

ــەێ  ــە تەجرۆب ــووژی ل ــل دەرس ئام رشینەێ

ــەڵ  ــوون ئ ــەری ش ــێ چین رێب ــان س گرانس

کــوردی. شــوون 

ئەمــام ئــی نــاوە، خــوەێ تایبەمتەندییەێــل 

خــوەێ دیــرێ ک یەکــێ لــە تایبەمتەندییــە 

ــێ ژە ســەرۆکایەتی  ــەێ یەســە ک ب گەوراێل

فرەیێــگ  دەرس ئامووژەێــل  هەرێــم، 

و  عــەراوی  دنیــاێ  دە  رێبەریێــگ  لــە 

ــرێ، جــوورێ ک ئێســە  گشــت جەهــان دی

ــێ  ــروان« یان ئەتوانیمــن ک بێژیمــن »نێچی

ــی-  ــە رێبەریێــگ هەرێامیەت کومپڵکســێ ل

دەوڵەتــی -ناودەوڵەتانــی.

دە  نــە  عــراق،  دە  نــە  ک  تەنرۆبەیێــگ 

کشــوەڕەێلە دەور و گــرد عــراق، نــە دە 

هیــچ دەوڵــەت عــەراوی، وەێچۆنــە لــە 

خەبــات دە کــەش و کێــوە، تــا خەبــات دە 

ــا  ــاو واڵت، ت ــات دە ن ــا خەب دوورەواڵت، ت

ــا  ــڕان دڵتــەزن براکــوژی، ت ــات دە قەێ خەب

ــێ ژە  ــوو ب ــته یله ، ئ ــه دژ تروریس ــات ل خەب

چەکدارییــە،  خەبــات  هەمگــەێ  ئــەو 

ئێســەێش خەبــات فەرهەنگــی و مەدەنــی 

هەرێمــی  رادەێ  چــوار  دە  سیاســی  و 

کــوردی- عراقــی -ناوچەئــی - ناودەوڵەتانی، 

ملــێ. دە  کووم ئەڵهاتگــە 
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ناوچــەێ  دە  زایەنــی  ئەێلــوول ســاڵ 1966  نێچیــروان  دە 21       

بــارزان، هاتــە دی و دە ســاڵ 1975 ک وه خاتــر مئــزای ئاگربــەس و 

دووســی نامەێ  به دنــاو جەزائــر دە ناوبەیــن پاشــایەتی ئێــران و کۆمــار 

عــراق ک کووتایــی دریــا وە شــەڕ کوردی-عراقــی و حکوومــەت و حۆکــم 

زاتیێــگ ک دریــا وە مــا موســتەفا بارزانــی شــێویا، وە گــەرد خێزانەگــەێ 

ــت. ــران دەرس خوەنس ــران و دە ئێ ــا وە ئێ ــوەێ کووچی خ

دە ســاڵ 1989 بــی وه ئەنــدام جەرخــەێ سیاســی پــارت دموکــرات 

ــم  ــران هەرێ ــەرۆک وەزی ــر س ــەڕا جیگ ــاڵ 1997 ئ ــتان و دە س کوردس

ئەڵوژریــا و دە ســاڵ 1999 بــی وه ســەرۆک وەزیــران هەرێم کوردســتان.

دە ســاڵ 2006 دواره بــی وه ســەرۆک وەزیرەێــل دە کابینەێ بەش کریاگ 

دە ناوبەێــن پارتــی و یەکییەتــی. جــارێ تریــش واڵتوەندەێــل کــورد 

ــا لــە نــوو، دە ناوبەێــن  پێشــت وە پــێ بەســین و دەنــگ دان وە پــێ ت

ســاڵەێل 2011 تــا 2013 بکرێگــە ســەرۆک  حوكوومــه ت هەرێــم.

ئــەڕا پوســت ســەرۆک  تــا 2018  لــە ســاڵ 2003  یەکــەو  بــان  وە 

ــان، دە  ــەو ب ــان ئ ــل ب ــییە بیینەێ ــاێ ش ــا و دۆم ــی ئەڵوژری حوکوومەت

ــرات  ــارت دیموک ــەرۆک پ ــین س ــی نش ــی وه ج ــێزدەهم ب ــڕەێ س کونگ

ــارت  ــداێ پ ــی وە کاندی ــم 2018 ب ــوون یەک ــێ کان ــە س ــتان و ل کوردس

دموکــرات کوردســتان و مئــروو ســەرۆک هەرێمــه   .

ژیان 
نێچیروان 

�ه  جــــاران تا بانـــان

گـوڵ ســوو
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ــی دە  ــەرەی تورکەمان ــەرۆک ب ــرووف، س ــدن مەع      ئای

هەولێــر و وەزیــر کار و بــار پێکهاتــەگان دە حوکوومــەت 

ــروان  ــژێ: نێچی ــوو ئێ ــوڵ س ــه ڕا گ ــاره  ئ ــەێ ب ــم ل هەرێ

بارزانــی یەکــێ لــەو کەسایەتییەێلەســە ک کاریزمــاێ بانــێ 

ــل و  ــن وە کەمهووزەێ ــن وە زوور وت ــوا گرت ــەڕا ن ــرێ ئ دی

ــی  ــە و دە ئ ــە گرتگ ــە زووردارییەێل ــرە ل ــە وەر ف ــا ئێس ت

کارێیــە هیــچ دوچاوەکیــێ نــاکا دە ناوبەیــن هیــچ کام  لــە 

گــەل و هووزەێلــەێ هەرێــم و ئــی چشــتە دە الی ئیمــەێ 

تورکەمــان و ئــەو دووەێ کەمهووزەێلــە فــرە موهمــە، 

ــەڕا بەشــدار  ــە خــوەێ دەس پێچــگان خاســێگە ئ چــوون ی

کــردن گشــت واڵتوەندەێلــە و دەســهەاڵتدارکردنێیان  گــرد 

پێکهاتــەگان نــاو هەرێــم کوردســتان و ئیمەیــش وە بــەش 

خوەمــان هەمیشــە رێــز گرتیمنــە و ئەگریمــن لــەێ پیــاگ 

ــر  ــێ ت ــچ کەس ــە وەرد هی ــی کارەێلێی ــوون ک ئ ــەورا چ گ

ناتوانیمــن ئەڵســەنگنیمنەیان ئــوو ئــەڕا یەســە ک ئێژیمــن؛ 

نێچیــروان هــا وە پێیــەو ک بییــە وە ســەرۆک و ئــی پوســتە 

ــە خــوەێ کەفێــگ و کەســێ هاوترازیــێ وەگــەردێ  هــە ل

ــە. نەدیــرێ لــەی باوەت

خوەمــان  پێشــت  بــراێ  وە  ئــەوی  هەمیشــە،  ئیمــە 

و  هەق خــوازی  ئــەر  ک  ئەزانیمــن  و  ئەناســیمنەێ 

هەرگــز  بێژیمنــەێ،  و  داشــتووبیمن  داخوازیێگیــش 

ــاکا چــوون ئەزانیمــن ک هــووکارەێ  ــەو ن پێشــتامن چووڵ

خــوەێ کردگــە ک هــە وە یــەک چــاو بنــووڕێ وە گشــت 

وەل  ئــوو  بغەیــران  چ  و  کــورد  چ  هەرێموەندەێلــە؛ 

ئــەکا. رەفتــار  یەکســان  گشــتێ یا 

لــە چــاو و چەمســار کەمینــەگان، نێچیــروان بارزانــی 

ســەرۆکێگە ئــەڕا گشــت.

نێچیـــروان 
�ه  چه مسار كه مهووزه كان

گـوڵ ســوو
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ــتی  ــوه وه  ر گش ــی  وه رێ ــری بۆزان       خەی

ــاف   ــه  وه زارت ئه وق ــه ل ل ــار ئیزه دیی كاروب

ــوڵ  ــه ڕا گ ــتان ئ ــم كوردس ــه ت هه رێ حكوم

ــژێ: ــوو ئه ی س

کەســێ  گشــت  دنیــا  گشــت  دە  دی 

وە  کەتی  وەتی یه ێلــێ  چ  ک  ئەزانــێ 

ســەر ئێزەدەییێلــە هاتگــە و کەفتنەســە 

وەرلەفەێ چ تاوانەێلێگ و چ کارەســاتەێلێ 

ک ئایــم، وەختــێ ئەخاگەیــان بیــر، خــوەێ 

لــە خــوەی شەرمەســاری ئەکیشــێ.

ــاو  ــش، دە وەر چ ــل داع ــە و چەتاڵەێ چەت

ئێزەدییەێلــە  ســەرزەمین  دنیــا،  گشــت 

ــاڵ وەر  ــزاران س ــوور ه ــردن و ج ــر ک داگی

یــە و دە وەر دەم وژدان خەفتــگ و  ژە 

ــی و  ــان وە دیل ــا، ژنەێلەی ــاک دنی نەتووری

کەنیــژی بــردن و دە بــازار شــامات و عــراق 

فرووشــانەیان ئــوو هــەر وەێ تەنیــا گونا ک 

ئێــزەدی بیــن فــرە بێ نامووســی وەردێیــان 

کــردن و نەوتــن ک ئەیانەیــش ئایمــن و 

ــرن. ــا دی گون

ئەوســا گشــت دنیا، منــێ کــەڕ و کاس بی و 

یــام، یــان چووزانیمــن چــامن خــوەێ دا بــی 

ــەێ  ــەو هەمگ ــی و ئ ــی و نەفام وە گەوج

ــە  ــە و دۆتەێل ــڕە و هــاوار ژنەێل ــژە و قی قی

و دۆتەڵەێلــە و زاڕووە هیردەڕووەێلەمــان، 

مــەرێ وە گــووش کــەس ناڕەســین و دنیــا، 

چنــاو خــوەێ دا بــی وە خــاو ک ناخواســت 

هــەر هێــز بگــرێ لــەو خــاو گرانــە ک گــڕ 

وە گــڕێ شــەوە و کابــووس بــی ئــەڕا ژن و 

ــەێ  ــێ ک ژن ــزەدی و پیاگ ــاوان ئێ زاێ بێ ت

بریابــی یــا بــاوگ و داڵگــێ ک دۆتــەێ 

گیریابــی.

دە ئــەو هەنســا ک کەســێ وە هانامــان 

ناڕەســی تــا دۆتەێلەمــان لــە چنــگ داعــش 

هاوارمــان  و  هانــا  و  زڵــە  دەربکەیمــن، 

ک  هەرێــم  بــارگاێ  و  بــان  وە  رەســی 

ــی وە  ــەرۆکایەتییەگەێ گرت ب ــروان س نێچی

ــل. م

و  دنیــا  چــاوەڕێ  گورجانــە  ئەوییــش، 

ســازمان میللــەل و مــاف مــرۆڤ ک دە 

هەفــت کــڕ خــو بیــن چــامن، نەمــا و 

گشــت هــاز و تەوانــاێ مــادی و مەعنــەوی 

ــا وە ســداقەتەو  ــە ت ــی بان ــا دە ئ خــوەێ ن

ئــەڕا ئــازاد کــردن ئــەو ئێزەدییەێلــە ک 

داعشــە بەدناوەێلــە دزینەیــان تەقــەال بــکا.

گشــتێ  خەڵکــە ک  وەێ  خزمــەت  ئــەڕا 

ــرێ وە   ــرن و داعــش دی ــا دی ئەزانســن گون

بێ گونــا و بێ ســووچ و تــاوان، کشــت و 

بڕێیــان ئــەکا باوجــی هیــچ ناکــردن، دە 

ســاڵ 2014، وه خیــرەت  نێچیــروان بارزانی 

ــەو  ــڕێ ل ــێ ب ــر دەس ــمەرگەێلەێ ژێ و پێش

ئەڵواقان بینەێــان،  داعــش  ک  دۆتەێلــە 

رزگارەو کریــان.

مئجــا وت ک ئوردی گایێــگ ئــەڕا ئــەوان 

ســازریا و نوووســینگەێ نریــا ک یــە وەز و 

وەزیاتێیــان بنــوورسێ و بزانــن چەنێ لەیان 

بێ ســەر و شــوون بریانــە و چەنێگێیــان 

شــوون گوم کریانــە و تابــۆ قســە نەکــردن و 

ئەوشــاردن ئــی نەهــات و نەهامەتــە ک وە 

ســەر واڵت ها بــی ئەڵگــرت بەشــکەم هــەر 

چــێ مەینەتــی و خەفەتــی وە ســەرێیان 

هاتگــە بنــوورسێ و بــاو بکــرێ دە دنیــا تــا 

ــەێ  زوور و  ــەو هەمگ ــن ل واڵت ئەوبڕەس

ســتەمە ک وە پێیــان کریاگــە بەڵکــەم چــار 

ئــی بێچارەگییــە بکــرێ.

ــەڕا  ــی نووســینگە، ئێســەێش شــوونێگە ئ ئ

هەق خــوازی و پەی جــووری و ئەڵگەردانــن 

ــیوەت دییە وە  ــل مس ــل و ژنەی ــەو دۆتەێ ئ

ژیــان عــادی خوەیــان   ک پێشــت پیاگیــش 

ئەچەمــێ دە ژێــر بــار گــران رووحــی و 

رەوانــی ئــەو هەمگــە کارەســاتە.

وە داخــەوە تــا ئێســە بێ ژە ئــی دامــەزراوە، 

ــی و  ــر چ دەوڵەت ــێ ت ــچ شــوون و نوون هی

ــا  ــە ت ــی نەنریاگ ــی و چ حزب چ ناودەوڵەتان

ــی بەســەزوانەێل  ــاری ئ شــوون هــەق نادی

بگــرێ.

ئــەڕا یــە ک لــە خزمەتکارییەێلــەێ ئــی 

وە  بارزانییــه    نێچیــروان   نووســینگەێ 

چــاو  خاســە  ئەوبڕەســیمن  ئێزەدییەێلــە 

ــەێ  ــە کارەێل ــە ک ل ــەێ ئامارەێل ــەن ل بخ

ئەوانــە و ســازمان میللــەل داگەســەێ دەر، 

خــاس بنــووڕن وە پێیــان.

- ئامــار ئێزەدییەێــل بێ شــوون و نــوون 

ــان  ــەس لەی ــە ک 3548 ک ــەس بین 6417 ک

ــە. ــرەت بین ئاف

 1203 ئێــزەدی،  کورشیــاگ   3540 لــە   -

لەیــان ئافــرەت بینــە و 339 لەیــان پیــاگ و 

1043 منــاڵ دۆتەڵــە و دۆتەڵــەژن ئــوو 955 

ــە. ــاڵ بین ــوڕ مناڵ  س ــش ک لەیانی

2877- کەســیش لەیــان مانەســەو ک 1302 

لەیــان ئافــرەت بینــە.

  نێچـیروان بارزانــی  نێچـیروان بارزانــی  هانـــاڕه س هانـــاڕه س 

ئێــزه دییـه كانئێــزه دییـه كان                   

گـوڵ ســوو
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همیر مه سیحییه كانهمیر مه سیحییه كان

ــە کلیســە و  ــرداری ل ــە وی ــە چوون و کوڕان

پەرســتگاێلەیان دە هەرێــم کــرد ک هــەر 

ــە  ــا یەکێگــە ل ــە خوەێی کــەس نازانســت ل

ئــەوان.

ک  دیــارە  فــرە  هێامنــە  ک  هێامنیــش 

ئــەکا  پشــتگری  هەرێــم  ســەرۆکایەتی 

ــی  ــی و نەتەوەی ــەێ ئایین ــەو چاالکییەێل ل

ک بەشــێگن لــە کەمینــەگان، دوفێشــر 

پێشــتگری ئــەکا لــە فرەڕەنگــی و فــرە 

ــە وەێ  ــە و ه ــاف کەمینەێل ــی و م دەنگ

ــگ  ــەڕای بنگەیێ ــات و بن ــە ک ه خاترەس

نــا وە نــاو دامەزراوەیێــگ مەدەنــی ئــەڕا 

ــتی  ــی و هەس ــە دارای ــردن ل ــەت ک حامی

ئــەوان ک وەر ژە یــە هەمیشــە وە هــە 

ــە. ــااڵن چگ ت

ــەوزاد  ــیحییەێلە ن ــاف مەس ــاوەت م ــە ب ل

بۆڵــس حەکیــم هه میــش ئه یــژێ:

ســەرۆک نیچیــروان بارزانــی، تــا ئێســە 

دامــەزراوە   ١٥٠ لــە  زیاتــر  بنــەڕای 

ناگــە  کوومەڵگــە  و  )یانــە(  ماڵگــە  و 

و  ئاشــوورییەێلە  و  کەلدانییەێلــە  ئــەڕا 

، نییەێلــە رسیا

وەگــەرد  ســاڵیش  پانــزە  نزیکــەێ 

جــان(،  ئاغــا  )رسکیــس  نووســینگەێ 

کلیســەێل و دەیرەێــل فرەیێــگ دە نــاو 

ئاواییەێلــە و ناوچەێلــەێ هەرێــم ســازییە، 

پێشــتگری  یەکجــوور  یــە خــوەێ  ئــوو 

ــاف  ــە م ــەێ ل ــاو ئەی ــەپ وە هس ــرە گ ف

هووزەێــل کەلدانــی و رسیانی و ئاشــووری 

دە عــراق و هەرێــم بگرێگــە وەر چــاو 

و پاســاێ نــەکا و ئێســەیش هــا شــوون 

چــەن پــروژە ئــەڕا خزمەتــکاری فرەتــر 

وە مەســیحییەێلە ک ئــەڕا گلــەو خــواردن 

کەمهووزەێــل ئاوارەیێــگ ک داعــش مــاڵ 

ــرە  ــرد ف ــر ک ــووڵ و داگی ــان چ و میلکانێی

خاســن.

نێچیــروان، بــێ ئــەوەێ ک چشــتێ بنێگــە 

مــل مســیحییەێلە و کــوت لەیــان بــکا 

تــا چشــتێ وە زوور قەبوولــەو بکــەن، 

ــە و  ــان کردگ ــەت وە پێی ــەت بێ منن خزم

تــا وە مئڕوویــش هیــچ وەختێــگ واز لــەێ 

کار خوەێیــە نەهاوردگــە.

      نــەوزاد بۆڵــس حەکیــم، ســیایەت وان 

و بەرپــرس دامــەزراوەی رووشــنبیری و 

ئەوڕەســانن ســووریا، ئــه ڕا گــوڵ ســوو 

تایبەمتەندییەێــل  لــە  یەکــێ  ئێــژێ:  

ــی یەســە ک پێشــتەوانی  ــروان بارزان نێچی

ئــەکا لــە کەمهووزەێل و حــەق کەمینەگان 

دە حوکوومــەت هەرێــم ئــەدا، جــوورێ ک 

چــامن خــوەێ وە محامــی ئــەوان یــا یەکێ 

لــە ئەوانــە ئەزانــێ و بــراێ پێشــتێیانە، وە 

راســی.

نێچیــروان، وەختــێ ک نیشــتە بــان تەخت 

جــار  چــەن  وەزیــران،  ســەرۆکایەتی 

بــان ئــەڵ بــان پاڵ پێشــتی دامەزرانــن 

حوکوومــەت  الیــەن  لــە  NGOوەێلــێ 

کــرد  حوکوومــەت  دەر  دە  یــا  خــوەێ 

زوانــی  و  ئایینــی  کەمهووزەێــل  ئــەڕا 

جــوور تورکەمانەێلــە و رسیانییەێلــە دە 

ئــی  ک  خواســت  رووشــنربی  وزارەت 

و  مەســیحییەێلە  ئــەڕا  و  بکــەن  کارە 

ئێزەدییەێلەیــش هــە لــەێ وا دە وزارەت 

دە  هەمیــش  و  کــرد  داوا  ئەوقــاف 

ــێ  ــران، وەخت نووســینگەێ ســەرۆک وەزی

جی گــر ســەرۆک حزبەگــە بــی داخــواز 

رووشــنبیری  دامەزراوەێــل  بنەڕانایــن 

کەڵدانییەێلــە  و  ئاشــوورییەێلە  ئــەڕا 

ئەرمەنییــەگان  و  ســیریانییەێلە  و  

ناوەندێــگ  نایــن  داخوازیــاری  و   کــرد 

و  ئێزەدییەێلــە  ئــەڕا  کــرد  رووشــنبیری 

کاکەئییەێلــە  و  مەندائییەێلــە  ســابئەێ 

ک  وەختــێ  ئەوەێــش  هەمیشــان،  و 

ــەگان  ــش و تەکفیریی ــەدی ک داع ــا ئ دنی

ــان و بارگاێلــەێ ئایینــی  چــۆن کلیســە و ب

کەمهووزەێلــە ئەڕمنــن، ئــەو هــات بوێرانە 

نێچیروان بارزانینێچیروان بارزانی

گـوڵ ســوو
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وەختــێ بــاس رووژئــاوا بکــرێ لــە یــەک ال 

و  ژن  دوفێشــر  ئاوارەێلــە،  رەنجــەڕووی 

ــزەدی ئەیەێگــە وەر چــاو،  ــەێ ئێ زاڕووەێل

بــاس وێرانــی و  تریشــەو  یــەک الێ  لــە 

مــردن و هەڕەشــەێ لــە نــاوە ئەڵگیریــان و 

دەورەێ واڵت بــردن، پێکهاتەیێــگ هەســە، 

ــە؟ ــێ کام پێکهات ــرێ وەل ــە رەد ناک ی

ســووری  شــووڕش  وەختــێ   2011 ســاڵ 

خوەرئــاوای  بــەش  دە  دەس پێ کــرد،  

 ،PKK وه پێشــتەوانی YPD ،کوردســتان

بنــەڕای چــەن کانتــون کــوردی نــا.

گشــت کوردێــگ دڵخوەشــەو ئەبــێ ئەگــەر 

بژنــەوێ بەشــێ لە کوردســتان ئــازادەو بییە 

ــوردەواری،  ــە ک ــێگ ل ــل دە بەش و کوردەێ

وە بێ هەڕەشــەوە ئەژییــن وەلــێ ئــەوە ک 

دە رووژئــاوا کەفــت چشــتێ تــر بــی، هــە 

هەســت کــردن ســەروەخوەیی بــی و بــەس 

نــە چشــتێ تــر.

دەو  ی.پ.گ.  هــووز  ک  هەرچــەن 

توانســتنە  خوەیانــەو  لــە  رووژەێلــە؛ 

نێچیــروان بـارزانـی

ئاشـتی وان

كــوردســــتان

و  خوەیــان  ئــەڕا  بســازن  واتیکانــێ  ک 

الییــن داری لــە هیــچ کام لــە جەنگەرییەێلە 

ــش  ــووریا و نەی ــەت س ــە دەوڵ ــەن، ن نەک

ئرهابییەێلەگــە. و  داعــش  دەوڵــەت 

تریشــه  کوردســتانیەگانەی  حزبــە  ئــەو 

جــوور PDK و حزبه ێلــەێ نێشــتامنیێ تــر  

ک دە نــاو جەرخــەێ ئەنجومەن نێشــتامنی 

ــه  ــووریا ) ANKS( ک ل ــە س ــتان ل کوردس

پەنجــاگان ســەدەی بیســتم تــا وە ئێســە وە 

بــان رێنــامێ پارتــی دیموکراتــی کوردســتان 

ــەێ  ــەو حزبەێل دە عــراق، شــان وە شــان ئ

تــر خەبــات ئەکــردن ئــەڕا ئازادســازی و 

ــاواێ کوردســتان، وە  ســەروەخوەیی رووژئ

داخــەوە هیــچ بەشــێ وە پێیــان نەدریــا و 

هیچ هەرزێشــتێگ ئــەڕا کارەێلەێــان نەنریا 

ئــوو گەنــر لــە گشــتێ لەوړە یــش دەرێیــان 

کــردن و دۆمــای تاڕانــن، بارگاێلەیــان ئاگــر 

ــووزانن. ــش س ــوون میرکانێیانی دان و ش

ــا  ــرەو کری ــن داگی ــەوە ک عەفری ــاێ ئ دۆم

گیریــان،  ســەری کانی  و  گەڕی ئســپێ  و 

تەنیــا دانیشــتنەوەێ ک نریــا، رێککەفتەێــل 

 1 )هەولێــر  وەرد  بــی    )1 )دهــۆک 

دو  ئــەو  نــاو  تەوافوقەێلــەێ  ک   )2 و  

دانیشــتنەوەیش، وە سەرپەڕەشــتی رێــزدار 

مەســعوود بارزانــی نریــان.

دۆمــاێ ئــەو تەوافوقاتــە بــی ک نێچیرڤــان 

هه رێــم  ســەرۆک   وە  بــی  بارزانــی 

وە  کــرد  ســەرۆکایەتی  و  کوردســتان 

لــە  کــردن  ئــەڕا مێوانــداری  دیوەخانــێ 

ــووریا،  ــتانی دە س ــل کوردس ــت حزبەێ گش

وەختێگیــش ک دنیــا تــووش پەتــاێ کورونــا 

هــات و واگیردارییەگــە پلیــا وە رووژئــاواێ 

نێچیرڤــان  یــە  هەمجــا  کوردســتانیش، 

بارزانــی بــی ک بــڕێ پزێشــک کل کــرد ئــەڕا 

رووژئــاوا تــا وە هانــاێ بــرا و خوەشــکەێل 

و  بڕەســن  رووژئــاوا  دە  کــورد خوەیــان 

دیمــن ک مەزڵــووم کووبانــی، خوەییــش 

وەو خاتــرە تاریــف و ســپاس فرەیێــگ لــە 

ــرد. ــم کوردســتان ک ــازەێ هەرێ ســەرۆک ت

هێامنیــش ســەرۆک نێچیرڤــان ک ئاڵنــگ و 

ــە  ــاوا ل ــان رووژئ ــوەێ دە ب ــەری خ کاریگ

دەس نەداگــە، پەســا ئــەڕا ئاشــتی دایــن 

گشــت حزبەێــل کــوردی دە رووژئــاوا هــان 

ــەکا. ــەال ئ ــە تەق ــان  ه ــەدا و بێ هچ ئ

نێچیــروان،  ئســراتژییەێل  لــە  یەکــێ 

ــن  ــردن ناوبەی ــن و خاســەو ک دووســی دای

)ئە.نە.کە.ســە(بی و ک  و  )تە.ڤــە.دە.م.( 

ــی کارە  ــری ئ ــش وە پی ــووم کووبانیی مەزڵ

هــات و یــە خــوەێ بــی وە پاڵپێشــتێگ 

ئــەڕا یــە ک هێــز ســەربازی کوردســتانی دە 

ــێ  ــا بتوان ــرێ ت ــەقام بگ ــاوا دوارە س رووژئ

نواگــری بــکا لە داگیرکــردن شــار و ناوچەێل 

رووژئــاوا وە دەس ئــەو ئرهابییەگانــە ک 

دەوڵــەت تورکیــا لەیــان پێشــتەوانی ئــەکا و 

ــە  ــەو هەاڵماتەێلەیان ــن وەر ئ ــەوان بتوان ئ

ــکن. ــرن و دانەش بگ

ــەڕا  ــەواێ خۆســرێ ئ ــە بن ــێ بێت ــە ئەتوان ی

دامەزرانــن هاوپەیامنــی )کــوردی - کوردی( 

ناوچــەێ هەرێــم کوردســتان )دە  ک دو 

الژۆر عــراق( و ناوچــەێ کانتونەێــل کوردی 

)دە رووژئــاواێ کوردســتان دە ســووریا(، ک 

خــوەێ هاوبەشــیی تــازە و پیرۆزێگــە ئــەڕا 

وە دی هاتــن هێزێــگ نووی و هاوســەنگی 

ــل  ــە ک کوردەێ ــەڕا ی ــگ ئ ــی تازەیێ سیاس

ــکانی وەل  ــتێگ راس ــاون ئەڵوێس ــە خ ببێن

ــا. ــە گــەوراگان دنی دەوڵەت

ئیمان حه بیب
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نێچیروان بارزانی
�ییندار گشت

كه نعــان حاته م
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      قســەێلەێ ئــەو عراقییەێلــە ک دە نــاو 

مه یدانەێلــێ ک بینــە جــی داکاســیان و 

ــە  ــل و موعتەرزەێل ــردن  ناڕازییه ی ــە ک بەیت

ک هاتنــە نــاو خیــاوان و مەیدانەێلــەێ 

ــواو  ــر دە ج ــە بی ــراق، ئەخات ــارەێلەێ ع ش

ئــی پرســیارییە ک »کارەێلــەێ نێچیرڤــان 

ئیــوە  الێ  لــە  هەرێــم،  ئــەڕا  بارزانــی 

ــە؟« چۆن

عــەراوە؛  چاالکوانەێــل  لــەو  یەکــێ 

موحەمــەد رەحیــم بییــە ک دە مەیــدان 

به غــدا  وەیجــوورە جــواو  لــه   تەحریــر 

داگــە: ئــەو کارەێلــە ک ده هەرێــم کریاگــە 

کردنەێــل  بینایــە  و  ســازین  ئــی  هــە 

چــاو  وە  ک  کردنه ێلــە  ئــاوەدان  و 

ئەبینیمنەیــان نییــە چــوون ئایەنــدەێ ئــی 

پرووژەێلــە گرینگــرە و راســییەگەێ یەســە 

ک وە خاتــر ئــی ژێرخانەێلــە ک نریانــە، 

وەێ زووەێلــە، هەرێــم کوردســتان ئەبێگــە 

ناوچــەێ گەشــتیاری گەپــێ ئــەڕا گشــت 

عــراق و کشــوەرەێلەێ هامســاێ خــوەێ و 

ناوەڕاســین. خوەرهــەاڵت  گشــت 

هەمیــش وتگــە ک بەغداییــش لــەێ الوە 

وە  بێ خاونــی  و  بێ سیاســەتی  خاتــر  وە 

دەس سیاســەت کارەێلەێ خــوەێ، یەســەێ 

کەلگــە  بییەســە  کریاگــەو  بەش بەشــەو 

ــەپ. ــرە گ ــگ ف خراوەیێ

ئــی چــاالک بەغدادییــە دە ژێــر یەکــێ لــەو 

نــاوڕاس  دە  چادرەێلــە ک موعتەرزەێلــە 

ئەڵدانەســەێ،  بەغــدا  تەحریــر  مەێــدان 

وتگــە: سیاســەت خــوەێ هونەرێگــە زاتــی 

چشــتێگە  سیاســەت  نییــە،  زوور  وە   و 

ــان  ــە ک نێچیرڤ ــەو کارەێل ــەر ئ ــوور  ه ج

ــان  ــان ی ــوەێ دیرێگەی ــی دە زات خ بارزان

هاوردگــە  دەســێیان  وە  هووشــیاری  وە 

چــوون وەو هاتــن چگنەێلــە ک وە نــاو 

دەوڵەتانەێلــە دە دەرەوەێ واڵت کــرد و 

ئــەو هەمگــەێ بەرنامەیــش ئــەڕا ســازریان 

و خاســەو کــردن ژیــان و مێیــار و گــوزەران 

زنەیــی گرتــە وەر، نیشــان دا ک سیاســی  

ئایمێگــە وەکار و ئیمــە وەختــێ لــە موهــم 

ــە  ــروان بارزانیی ــەر نێچی ــی هون ــەێ ئ بیین

بەغــدا،  دە  ئەبینیمــن  ک  ئەوڕەســیمن 

لــف و هامداێلــەێ ئــەوی، هــە دە ئــەو 

وەختەێلــە، وە جــی ســازین و ئــاوەدان 

کــردن، دەس کردنــە شــەڕ و تابــە و خــراوە 

ــردن. ک

تــر  یەکــێ  موزاحــم،  خانــم  ئەســیل 

لــه    و  بەغــدادی  چاالکوانەێــل   لــە 

ئــەڕا   ، موعتــەرز  خۆپیشــانده ره یل  

گوڵ ســوو وت: ئیــدارەی هەرێــم وەر ژە 

گشــت چشــتێ، هــە هــووڵ واڵتوەندەێلەێ 

خــوەێ هــا وە وەرێ نــە چشــتێ تــر چــوون 

ک  ئەخــوازێ وەر ژە گشــت چشــتێ وە 

داد مەردمەگــەێ خــوەێ و بەرژەوەنــدی 

ئــەوان بڕەســێ. هــە کەڵکەڵــەێ یــە دیــرێ 

ــکا،  ک ســەرەوەرەێ خەڵکەگــەێ خــوەێ ب

ئــوو ئەبینیمــن ک دە ئیــا، وە پێچەوانــەێ 

ــی  ــروان بارزان ــە ک نێچی ــەو کارە دوروس ئ

دە کوردســتان ئــەکا، ئەڵ ئێــرە، بەغــدا هــە 

بەش بەشــرەو ئەکرێــگ و هــەر کەســێ 

ــەکا و  ــگ خــوەێ ئ ــل پەپ هــە خــوڵ دە م

وڕینــه ی خــوەێ ئــەکا، نــە وڕینــەێ گشــت 

هاوواڵتییەێلــەێ.

چاالکوانــێ تر وە نــاو عەلی عەبدولخالقیش 

دە جــواو ئــی پرســیاره ی گوڵ ســوو وت: وە 

ــن  ــر سیاســەت خــاس داشــن، ئەبینیم خات

ک هەرێــم دە ال پەیوەندییەگــەێ وەگــەرد 

ــەکا دوفێشــر  ــار ئ بەغــدا ســەنگین تر رەفت

بارەێــل  و  کار  و  هەرێــم  نوێنــەران 

ناودەوڵەتانییــش.

ــە حەدیســی  ــر، ئومەی دە دەمتەقەیێگــێ ت

خامنەگــە چاودێرەگــە، دە بــارەی کار و بــار 

عــراق، شــێوەگە شــییەو ئــەکا و ئێــژێ: 

ســەرۆک نێچیرڤــان بارزانــی، خــاون کاریزما 

ئیــداری  و  ســەرکردەیی  کەســایەتی  و 

هــووکارەێ  کارەێلــەێ  دە  ک  خاســێگە 

بییــە  سیاســەت ورزی  و  کــردن  تەدبیــر 

و  خێزانەگەییــش خــاون مێژووێگــە لــە 

حوکمڕانــی ک دە بــان کار و بــار ئەوییــش 

تەئســیر داشــتگە.

رزامەنــدی  ســەرۆکەگە،   واڵت،  نــاو  دە 

فرەیێــگ لــەێ دیــرن، دەوڵــەت گەپەێلــەێ 

ــێ،  ــان ئەچەرخ ــا دە بانێی ــش ک دنی دنیایی

فــرە رێــز لــە نێچیــروان ئەگــرن چــوون وە 

ــوەم وە  ــوور خ ــش ج ــر و رای م، ئەوانی بی

چشــتێ وە نــاو »دەوڵــەت کوردســتان« 

بان تــر  کردنــە ک چشــتێگە  پەیــا  بــاوڕ 

ک  یەســە  ئــەڕا  هەرێــم.  لــە  گەپــر  و 

ئەبینیمــن رووژ وە رووژ، چــەرخ بینایــە 

ــر  ــردن، خاس ــە ک ــازین و گەش ــردن و س ک

لــە رووژەێــل تــر ئەچەرخێــگ.

گشــتێ  کامەیــان،  هــەر  ئــی چشــتەێلە 

بەڵگەنامەێلێگــن جیــا جیــا ئــەڕا یــە ک 

گشــتێ بزانــن ئەوانــەێ ک دیرن کوردســتان 

ئیــدارە ئەکــەن، وە راســی نواڕۆوتــرن و 

ــەێلە. ــت بەرپرس ــەێ گش ــر ل ــە نوات هان

خەێلێگــە،  یــە  وتگــە:  هەمجــا  ئــەوی   

تــا  لــە ســاڵ 2003  نەوێــژم  ئــەر دروو 

ک  نەدیمنــە  بەغــدا،  دە  ئیمــە  ئێســە، 

یــا  مەکتــەب  بکــرێ،  نــووێ  بینایــەێ 

و  وەز  یــا  بگیــردرێ  خەســتەخانەیێگ 

وەزیــات ئابــووری مــەردم یــا پوولەگەمــان 

ــەوالوش خــۆ ئەبینیمــن  ــت، ل خاســرەو بێ

ــدەواری و  ــەروەردە و خوەن ــل پ ک کەرتەێ

فەرهەنــگ و کشــت و کاڵەێلەمــان گشــتێ 

نیمەڕمیاگــن و هــە دەو هەنســا ئەبینیمــن 

هەمەجــوور  گــوڕان  هەرێــم،  دە  ک 

پروژەیێــگ پەســا هــە ئەنجــام ئــەدرێ.

ئــەر وەێ جــوورە پێــش بچــوو دیــارە ک 

بەغــدا بیــس ســاڵێ تریــش ئەخــوازێ ک وە 

ئێســەێ هەرێــم بڕەســێ. ئــی جیاوازییــە ک 

ئێســە دە شــێوەێ ئێــدارەێ ئــی دو قەڵە لە 

ســەرزەمین عــراق کەفتگــە، هــن جیــاوازی 

دە ناوبەیــن حوکمڕانــی دو دوەڵــەت عــراق 

و هەرێمــە.

بەرپــرس  ئێحســان شــەممەری،  دوکتــور 

ــی  ــەوەی سیاس ــر کردن ــەێ بی ــد ماڵگ ناوەن

ــە  ــی جەرخ ــەگان ئ ــە ئاکادمیی ــێ ل ک یەک

بــی، هــا وەێ چوونــە جــواو گــوڵ ســوو 

ــوو  ــە و ن ــروان شــێوازەێل کوان ــە: نێچی داگ

ــان  دە عــراق ئەناســێگ و خــاس تێکەاڵوێی

ئــەو  وەر  هەرێــم  دیــرێ  و  کردگــە 

لــە گەشــە کردنەێــل  نــووێ  ئاســووەێل 

رسۆشــتی ئــەوا ئــوو بــێ ژە نــاو واڵتەگــەێ 

ئــی کارە وە نەرمەنەرمــەو وەو  خــوەێ، 

دڵنیاییــە ک ســەرۆکەێل دەرەوەێ واڵتیــش 

ــش و دە  ــە پێ ــرێ ئەوات ــرن، دی ــێ دی وە پ

ــە  ــێ واز کردگ ــی خاس ــش ج دەروەێ واڵتی

ئــەڕا خــوەێ و هەرێمیــش.

ک  یەســە  ئــەڕا  وتگــە:  هەمیــش  ئــەو 

ــا  ــگ ی ــەێ خراوێ ــە قس ــە نەدیمن ــا ئێس ت

ــم  ــەت هەرێ ــن دەوڵ ــگ دە ناوبەی گیچەڵێ

و دەوڵــەت فیدراڵــی عــراق بکەفــێ ک یــە 

گشــتێ ئەڵگــەردێ وە رێکارەێــل و ئایەنــدە 

ــی. ــروان بارزان ــەێ نێچی بینییەێل

«
سیاســـەت خـــوەێ هونەرێگـــە زاتی و وە  زوور نییە، سیاســـەت چشـــتێگە 
جـــوور  هـــەر ئەو کارەێلـــە ک نێچیرڤان بارزانی دە زات خـــوەێ دیرێگەیان 
یـــان وە هووشـــیاری وە دەســـێیان هاوردگە چـــوون وەو هاتن چگنەێلە ک 
ت کـــرد و ئەو هەمگـــەێ بەرنامەیش 

ڵ
ەتانەێلـــە دە دەرەوەێ و�

ڵ
وە نـــاو دەو�

ئەڕا ســـازریان و خاســـەو کردن ژیان و مێیار و گـــوزەران زنەیی گرتە وەر، 
نیشـــان دا ک سیاســـی  ئایمێگـــە وەکار و ئیمـــە وەختێ �ە موهـــم بیینەێ 
ئـــی هونەر نێچیروان بارزانییە ئەوڕەســـیمن ک ئەبینیمـــن دە بەغدا، �ف و 
هامداێلـــەێ ئەوی، هـــە دە ئەو وەختەێلە، وە جی ســـازین و ئاوەدان کردن، 

بە و خـــراوە کردن.
ڵ

دەس کردنە شـــەڕ و ت�
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گــوڵ ســوو

ک  یەســە  هەمگــە  ئــی  ریشــگ      

شــەش دانگ  بەرپرســێ  نــە  دەوڵەتەێلــە 

ئــەڕا البــردن قەێڕانەێــل کوت وپــڕێ جــوور 

ــگ  ــاکاوەو تێش ــە ن ــرووس ک ل ــا وی کورون

ــت،  ــەدار گش ــگ دار و ن ــە ریش ــەدەن ل ئ

نەێــش کار وە دەســێ ئــەڕا نــوا گرتــن  لــە 

ــێ  ــل گەپێــگ ک وەخت ئی جــوورە قەێڕانەێ

ــوو. ــەو نەچ ــە پڕگ ــی ل ــرەو ب گەنگی

ــڕێ وە  ــن و گ ــەرەگردیێ بکەیم ــەر س ئەگ

پشــت ســەرمان لــەێ چــەن ســاڵە ک نایمنە 

ــن ک دە  ــن، ئەبینیم ــەر بنووڕیم ــت س پش

ــم کوردســتان وەرد  ــی چــەن ســاڵە هەرێ ئ

چــەن قەێــڕان و گەپــر لــە ئــەوە بڵخــە 

و ســەخت تر لــە ئــەوە قەێــڕان ناگەســە 

ــەرەو. ــت س پش

- شــەڕ داعــش و کارەســاتێ ک وە ســەر 

ــات و  ــەگان ه ــوردە ئێزەدیی ــەنگاڵ و ک ش

ئــەو دووەێ کوردەێلەگــە.

نێچیــروان بــارزانــی
خاوه ن 
پرۆژه ێ 
چاره سه ركردن 
قه یرانه كان

رفرانــدۆم  دۆوای  پــاش  لەرزەێــل   -  

ن ســتا کورد

ناوەێــن  ناکۆکــی  و  مووچــە  بڕیــن   -

دەوڵــەت فــدراڵ عــراق و دەوڵــەت هەریم

ک  گەنــێ  کێشــەێ  و  هامڵ داڕەکــی    -

و  هەرێــم  دە  حزبەێلەگــە  نــاو  کەفتــە 

دە گشــت عــراق و دەرچگــن بــڕێ لــە 

ــم  ــەت هەرێ ــان و دەوڵ ــە پارمل ــە ل حزبەێل

ــەڕ  ــرێ شــەڕ و گ ــە قەی ــێ ژە ئەیان و . . . ب

و هەڕەکیشــەکی ناوچەیــی جــوور شــەڕ 

تورکیــە وەگــەرد پ.ک.ک یــا شــه ڕ  نیابەتی 

ئێــران وەرد ئامریــکا بییــە ک چارەســەر 

وە  ئەڵنەپێچــن  ک  یــە  ئــەڕا  کردنێیــان 

فــرە  کار  خــوەێ  هەرێــم،  دەوڵــەت 

ســەختێ بــی،  .

ــە دە  ــەێ قەێڕانەێل ــێ ل ــەر یەک ــێ ئەگ هات

هــەر کام لــە واڵتەێــل فــرە دەوڵەمــەن 

فــارس  کەنــداو  ناوچــەێ  دە  عــەراوی 

باوجــی  بڕمانــاگا.  ئەوانــە  بکەفتــاگا، 

کوردســتان دە وەر ئــەو ور ئــی هەمگــە 

قەێــڕان و بڵخــە و شــەڕە نەگلیــا و راوســیا، 

نــاو  وە  پیاگــێ  شــان  بــان  دە  راوســیا 

نێچیرڤــان ئیدریــس بارزانــی، کەســێ ک 

پیــاگ خەفانــن قەێڕانەێــل گــەورا بــی و هە 

ئــەڕا یــە بــی ک پارملــان هەرێم کوردســتان، 

وە  دا  دەنــگ  دوارە  وشــیارییەوە  وە 

ــت  ــوون زانس ــان، چ ــەرۆکایەتی نێچیرڤ س

ــرێ ک  ــەرە داشــتگە و دی ــی هۆن ــەو ئ ک ئ

هــەم دەوڵــەت هەرێــم و دەوڵــەت عــراق 

بنێگــەو یــەک و بپووڕنێگەیــان و هەمیــش 

عــراق  دەوڵــەت  هــەم  ک  بــکا  کارێ 

جــوورێ تــر بنــووڕێ وە دەوڵــەت هەرێــم 

و هــەم دەوڵــەت هەرێمیــش وە هەســتێگ 

خاســر ئــارام بگرێــگ و دڵنیــا بکــرێ ئــەڕا 

پەیوەندییەگــەێ ناوەێــن ئــی دو دەوڵەتــە.

ئــی شــێواز حوکمڕانــی خاســە ک هــەم  

رزامەنــدی نــاو هەرێــم و هــەم رزامەنــدی 

لــە  ناودەوڵەتــی  هــاوکاری  ئــوو  عــراق 

ــەر  ــوەێ، ئەگ ــە خ ــوەێ هاوردگ ــوون خ ش

بنــوورسێ ئەبێگــە بــەش چــەن کتــاو خــاس 

دە  زانســت(  )مودیرییــەت  بــارەێ  دە 

ــتێ  ــاس، داڕێش ــی خ ــەوزەێ حوکمڕەوای ح

ــاواز دە ســیامی عراقــی- ک رەفتارێگــە جی

کوردی.

گشــتێ ئەزانیمــن ک چەنــای چەنێــگ بــی 

ــەت  ــی دەوڵ ــل ناون ــەس و پەیوەندەێ ک ب

ژێردەســێ  ناوچــەگان  گشــت  و  عــراق 

لــە  چەنــێ ســەختەو بــی و ســەخت تر 

ئــەوە پەیوەندییــەگان ناوەیــن دەوڵەتەێــل 

هەرێــم و عــراق، چشــتێ ک ئــی ســەردەمە 

جــوور چشــتێ جیــاوازەو کردبــی وەل هــەر 

دەورێ ترێــگا.

ئــی مەوقەعــە ک نێچیــروان بارزانــی لــەێ 

وە ســەربەرزی دەرهاتــە دەر، مەوقەعێــگ 

بڕێ وتنە کورونا 
ویرووس، دەرس 
فرە گەورایێگ وە 
گشت دنیا دا؛ ئی 
ئامووژگارییە ئەیە بی 
ک دنیا ئەوڕسی ک 
وەێ هەمگە تکنولوژییە 
و عڵم و زانستە چەنێ 
ناتەواناسە.

عەلی حسێن فەیلی
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گــوڵ ســوو

نێچیــروان بارزانــی، یــە نزیکــەێ )٣٠( ســی 

ســاڵە ک دە هەرێــم خەبــات و کار سیاســی 

ک  چــەن  هــەر  و  ئــەکا  حزبایەتــی  و 

ــەێ  ــەڕا خەڵکەگ ــی ئ هەمیشــان هــە تەنگ

ــارێ  ــار ج ــی ج ــتگە باوج ــوەێ نەخواس خ

جــوور سیاســەمتەدارێگ کوانــەکار دو رووژ 

ئــەو ال تــر و بانانــێ جــوور مئــڕوو دییــە و 

هیــچ وەختــێ دەرانــەێ دەمتەقــە وەر ئەو 

دەوڵــەت عــراق نەوەســییە و ئــەڕا ئــی کار 

گەپــرە تاکمەجــارێ ناڕەزایــی و گایــەێ 

ــوەێ و  ــل خ ــاوردە م ــورد ه ــە ک ــگ ل بڕێ

هــەر چــەن خوەییــش دڵــێ ناهــات باوجــی 

هەمیشــە چــوون بەرژەوەنــدی کــورد و 

عــراق وە یــەکا ئەخواســتگە گشــت ئەیانــە 

ــار  ــەوەێ ک خس ــە و ئ ــان ئەوخڕیی وە گی

کەمــرێ ئــەڕا گشــتێ داشــتگە ئەڵوژاردگــە.

ــە،  ــە دە جەنگەگ ــە و گول ــاوڕاس تەق دە ن

ــگ و  ــێ ک دەس تەن ــل ئابووری دە قۆناغەێ

کەمــدەس واڵت ئەکــرد، دە هەڕەکیشــەێل 

و نیگەرانییەێــل سیاســی، یــە هــە نێچیروان 

بارزانــی بــی ک وە نه رمــە نەرمــە و بێ قــرم 

ئەرکەیلــەێ  ناوبەیــن  ئەکەفتــە  قــاڵ،  و 

هەرێــم.  ســەرۆکایەتی  و  حکوومــەت 

ئــەوی وە رەوەنــەو هەمیشــە کارێ کردگــە 

وە  بپێچــێ  زەرەد  و  زیــان  کەمریــن  ک 

هــەر دو الوە و دە ئــی رێگــەوە قازانــج 

هاوردگەســە  هەرێــم  ئــەڕا  فرەیێگیــش 

دەس.

ــایەتیێگ  ــوور کەس ــی، ج ــروان بارزان نێچی

رەفتــار  جــوورێ  خوەنــدەوار،  و  وەکار 

ــڕان  ــەێ قەێ ــی هەمگ ــاێ ئ ــە ک دۆم کردگ

و ئــی هەمگــەێ بەدخــوازە، کوردســتان 

پــای خــوەێ مبینێگــەێ و  بــان  هــە دە 

ســەختییەێلە  ک  کردگــە  کارێ  هەمیشــە 

ــەکاوە  ــە ی جــوورێ چارە ســەر بکــرن ک ل

بەغــدا و کوردســتان پەیوەندییــەگان مبینــێ 

و لەوالویــش قەێڕانەێلــێ ک کوردســتان 

تووشــێیان هاتگــە نەبنــە کارەســات.

ــی وه جیگــر ســەرۆک  دە ســاڵ 1996 ک ب

 2006 ســاڵ  دە  مئجــا  و  حوکوومــەت 

حوکوومەتەگــە،  ســەرۆک  وه  کریــا  ک 

بــی وە  دۆواجاریــش دە ســاڵ 2019 ک 

ســەرۆکایەتی هەرێــم، گــەورا لەرزەێــل 

عــراق  ئەمنــی  و  ئابــووری  و  سیاســی 

لــەێ  تاکمەگلــەێ  کانــوون  و  لەرزانــن 

گــەورا لەرزەێلــە تــەوەر ناوخۆیــی کــوردی 

ئــەو گــەورا لەرزەێلــە خوەیــان و  بــی، 

ــا هــەر  ــان بــەس بیــن ت پــاش  لەرزەێلەگەی

ــەو. ــەرۆکایەتیێ دامبینێگ ــەت و س حکووم

ئــەوی وەو چشــتە ک وتگــە بــاوڕ دیرێــگ 

و ئێــژێ: بــاوڕ دیریمــن کەســێ ناتوانــێ 

ئەزمــوون و دەســکەفتەێلەمان بڕمنێــگ، 

ئیمــە قۆناغــە ســەخت و دریژەێلــە رەدەو 

کردیمنــە و هیــچ کاتێــگ وەر ئــەو دۆوا 

ــەر  ــەردەمە وە س ــەو س ــەوە، دی ئ ناچیمن

لــە  پێــامن  بێژێگــە  کەســێ  ک  هاتگــە 

دەســکەفتە گەوراێلەمــان واز بیاریمنــەو.

وەختــێ ک عــادڵ عەڤدڵمەهــدی، هەرێــم 

هــاوردە تــووش قەێــڕان بڕیــن داراییــەگان 

وە  دا  بڕیــار  بێ هووشــدارێگ  وە  و 

ــل  ــل فەرمانبەرەێ ــەگان دە م ــن مووچ بڕی

ــەو  ــان ئ ــی وە ب ــروان بارزان ــم، نێچی هەرێ

وســیا  خــوەێ  ئاڵتوونیەگــەێ  رێســا  دو 

تــا  و زوو وە زوو رێ بەغــدا گرتــە وەر 

دەر وت و وێــژ و هام وشــوو دە ناوبەێــن 

و  نەبەرسێــگ  کوردســتان  و  بەغــدا 

قەێڕانەگــە نەبێگــە کارەســاتێگ دڵتــەزن و 

کەلەمەیێــگ دیــاری ئــەڕا کوردســتان.

دە ســاڵ 2014 ک رەشــەباگان شــوون ئــەڵ 

شــوون هێــڕش هــاوردن وە کوردســتان، 

و  خــوار  هاتــە  نەفــت  جەهانــی  نــرخ 

گەنجــوورێ داشــکیا، داعشــییەێلە بــڕێ لــە 

شــارەێلەێ عــراق و کوردســتانیش داگیــر 

کــردن و حوکوومــەت فدراڵیــش وە بوونەێ 

ــڕی وە  ــتانیش ب ــەێ کوردس ــی بوودج ناکۆک

ــەر  ــش س ــووڵ داع ــە ه ــش ل و ئاوه رەێلەێ

ئەڵگرتــن وەر ئــەو هەرێــم، وە راســی ژیان 

ــت. ــێ کەف ــتان پەک ــووری دە کوردس ئاب

حوکوومــەت کوردســتان چــارێ ناچــار بــی 

بخەێگــە  فەرمانبەرەێلــەێ  مووچــەێ  ک 

دۆوا و ئاخرســەریش ببڕێگــەێ، بێــکاری 

ــەو  ــی و ئ ــزەو ب ــی ک ــی و چاالک ــرەوە ب ف

ــی دە  ــان ب ــە دە ملێی ــە ک ملمان ناوچەێل

ســەروکایەتی  و  حوکوومــەت  ناوبەیــن 

ــش  ــە دەس داع ــە ک ل ــوو ئەوان ــم ئ هەرێ

رزگارەو کریــان، فرەتــر زەمین گیــرەو بیــن. 

بارزانــی  نێچیــروان  ک  بــی  بەینــە  دەو 

جــوور سیاســی  پیاگێــگ جەهانــی و دە 

فــدراڵ  جیــاوازە چــوون ک حکوومــەت 

ئەتوانــێ هەســت گومــان و بەدگومانــی 

ئاڵێشــت بکــەێ وەرد هەســت رەزامەنــدی. 

مەســئوولییەت  و  دەێــن  لــە  قەیــرێ 

وەزیاتــە  و  وەز  ئــی  کــردن  ئاڵێشــت 

ســەرکردەێل  لــە  بــڕێ  مــل  کەفتگەســە 

کــورد ک بەرپرســایەتییەێلێ گرتنەســە مــل 

ــدەن. ــە ب ــی وەزیات ــواو ئ ــەد ج و بای

دیاری تریــن ئــی بەرپرســەێلە نێچیــروان 

بارزانییــە ک وە خاتــر خاســییەێل فرەیێــگ 

تەنیایــی  وە  خــوەێ  دیــرێ  زاتــەن  ک 

ــەڕا  بییەســە رێگــەێ هێمــی و دەرفەتــێ ئ

ــان  ــاغ گوم ــە قون ــەت عــراق ل ــە ک دەوڵ ی

و نیگەرانــی دەربچــوو وەر ئــەو قونــاغ 

دڵنیایــی و بڕوایــی.

ئارزووەێلــەێ  ک  وتگــە  خــوەێ  ئــەوی 

ئارزووەێلــەێ  هــە جــوور  بەغــدا  ئــەڕا 

دروو  ک  یەســە  ئــەڕا  کوردســتان،  ئــەڕا 

ــی و  ــی و زانای ــیمن دڵپاک ــەر بویش ــە ئ نیی

بوێــری نێچیــروان بارزانــی نەبــێ ئیجــوورە 

دەســکەفتێ دەس هــەر دوگ الیــان ناگرێ.

ئەوی وەو چشتە ک وتگە باوڕ 
دیرێگ و ئێژێ: باوڕ دیریمن 

کەسێ ناتوانێ ئەزموون و 
دەسکەفتەێلەمان بڕمنێگ، 

ئیمە قۆناغە سەخت و دریژەێلە 
رەدەو کردیمنە و هیچ کاتێگ 

وەر ئەو دۆوا ناچیمنەوە، دی 
ئەو سەردەمە وە سەر هاتگە 

ک کەسێ بێژێگە پێمان �ە 
دەسکەفتە گەوراێلەمان واز 

بیاریمنەو.
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کانــوون دوێیم 2017 بــان گرتە وەر و وەرد 

ســەرۆکەێل و بــڕێ لــە دەوڵەتییەێلــەێ 

فاتیــکان،  بریتانیــا،  ئاڵامنیــا،  فەرانســە، 

ئێــران و تورکیەیــش.

ســەرۆک  ک  سیاســیە  جوولــەی  ئــی 

حکوومــەت گرتــە وەر، چــامن ئــاوێ بــی ک 

کریــا وە مــل ئاگــر و نەهیشــت ئــەو ئاگــرە 

ک ئــەڕا ســووزانن بنیــان عــراق و کــورد 

داگریســیابی، بڵــووزە بکــرێ.

هەرێــم، وە بــان ئــەو هەمگــەێ دووزەمــە 

گەشــەێ  ئێقــەرە  داشــت،  ک  گرفتــە  و 

ژیــان  ک   ئەکــرد  سیاســی  و  ئابــووری 

کومەاڵیەتــی و رووشــنبیری و ئابــووری وە 

ــاو  ــدا چ ــڕێ دە بەغ ــەدی ک ب ــەو ئ خوەێی

ببینــن  پێشــکەفتنەێلە  ئــی  نەداشــن ک 

ئاگرەگــە  و  قەێڕانەگــە  ک  ئەخواســن  و 

بدەمنــن، باوجــی بــڕێ لــە ســەرکردەیل 

خوەیــان  مەردمەگــەێ  نــاو  دە  کــورد، 

عراقییەیــل  لــە  فرەتــرێ  دەســهەاڵت 

ــەڕا خەفانــن دەنگــە دەنگەێلــەێ  داشــن ئ

گوزەێشــتەێل تیــەڵ و ســییە.

یــە خاڵێــگ بــی دە دەس ســەرکردەێل کورد 

ئــەڕا البــردن شــێوەێ بەدگۆمانــی و جیگــر 

ــی  ــی و خوەش بین ــێوەێ گەش بین ــردن ش ک

فــرە  ئاســووەێلێ  بەشــکەم  ئایەنــدە  وە 

ــەو وەر هــەر  ــن دە وەر ئ رووشــنر بچەکن

دوگ الوە.

ــکا  ــوەێ ب ــت خ ــی توانس ــروان بارزان نێچی

و  نووڕســتنەوە  شــێوەێ  ئــی  خــاون  وە 

ــڵ وت و  ــە ئەه ــە ه ــەن هەمیش ــەر چ ه

وێــژ بییــە باوجــی هەمیشــەیش میــرات 

ــک  ــی، جــوور وژدان خەڵ مەســعوود بارزان

کــورد زانستگەســەێ و هەمیشــە خــوەێ 

ــر و  ــتگە و بی ــە زانس ــەو میرات ــەی ئ پاوەن

ــوون  ــن وە ش ــە ک دانیش ــەوە بیی ــێ ئ رای

ک  نییــە  کراســێ  بارزانــی،  مەســعوود 

فــرە  بەرپرســیاریێگە  ک  وەر  بکەیتــە 

ســەختر.

یەکــێ لــە کارەێلــەێ یــە بــی ک هه میشــە 

خــوەێ وە نوێنــەر گشــت واڵت ئەزانــێ 

گشــتێ  عــراق،  دە  ک  هەنســا  دەو  و 

لــە شــوون دژمنایەتــی و ناکۆکــی بیــن، 

ــل  هــەر  چــەن 30 قونســوولی و نوێنەرەێ

بــی،  ناودەوڵەتــی فرەیێــگ دە هەولێــر 

ــچ بشێوبشــێو نەخســتە  ــەوی هی باوجــی ئ

دە  نەســازی  پەیوەندیێــگ  هیــچ  و  رێ 

ــەڕا  ــدا، ئ ــی وەل بەغ ــەواێ دژایەت ــان بن ب

یەســە ک گشــتێ ئێــژن: نێچیــروان بارزانــی 

ــە و هەمیشــە  ســومبوڵ وەرد یەکــری ژیان

الیەنــەگان  و  حزبەێلــە  گشــت  ناونــی 

ــەکا. ــەو ئ کۆک

لــە  الیینــداری  هەمیشــە  ئــەوی 

ئاشــتی خوازەێلە گرتگــە و دە وەختــێ ک 

ــا  ــکرا کری ــی ئاش ــل سیاس ــە کردنەێ ملمان

هەمجــا ئــەو چــوون ئەزانســت ک جەنــگ 

ــرێ  ــە ئاخ ــرێ و جەنگ کەرەێل ــی دی کوتای

دانیــش وە یەکــەو، وە شــوون دووســی 

دایــن واڵت بــی.

دە ســاڵ 2010 ک بــڕێ هەاڵمــات بــان 

بارگاێلــەێ کۆمــەڵ ئیســامی و یەکگرتــووی 

بارزانــی  نێچیــروان  هــاوردن،  ئیســامی 

داوای لیبــوردن فەرمــی کــرد و عوزرخــوازی 

ک  ئەزانســت  ک  چــوون  کــرد  لەیــان 

ســەرۆک گشــت حکوومەتــە نــە هــە هــن 

حــزب و عەشــیرە و حزبێــگ وە تەنیــا.

ــروان  ــەێ نێچی ــە کارە بەرزەێل ــر ل ــێ ت یەک

بارزانــی یــە بییــە ک گۆڕانــێ داگــە دە 

نووڕســن واڵت وە گشــت مەســئەڵەیێگ 

ــگ  ــە وە وێنەیێ ــش بیی ــوورێ ک خوەیی ج

ــری  ــین یەک ــان و بەخش ــەوە ژی ــەڕا پێک ئ

و نــووەو کــردن رەنــگ کوردســتان تــا وەل 

رابــردوو خوەیــان ئاشــتییەو بدریــەن و وە 

ــەر  ــووڕن وە دۆوارووژێ ک ه ــی بن دڵنیای

نەبــێ وە دەس پێچگانــێ ئــەڕا هناســە ێ 

ــی  ــۆم دوچاوەک ــان و ت ــڕ کیش ــەرد و س س

و نفــرەت پاشــین. یــە دو بــاوەت ئــەدا وە 

ــتانییە  ــگ کوردس ــی رەن ــدا ئ ــان: بەغ نیش

ــوازێ.  ئەخ

یەکێ �ە کارەێلەێ یە 
بی ک هه میشە خوەێ وە 
ت ئەزانێ 

ڵ
نوێنەر گشت و�

و دەو هەنسا ک دە عراق، 
گشتێ �ە شوون دژمنایەتی 
و ناکۆکی بین، هەر  چەن 
03 قونسوو�ی و نوێنەرەێل 

ەتی فرەیێگ دە 
ڵ
ناودەو�

هەو�ێر بی، باوجی ئەوی هیچ 
بشێوبشێو نەخستە رێ و 

هیچ پەیوەندیێگ نەسازی 
دە بان بنەواێ دژایەتی وەل 
بەغدا، ئەڕا یەسە ک گشتێ 

ئێژن: نێچیروان بارزانی 
سومبولڵ وەرد یەکتری ژیانە و 
هەمیشە ناونی گشت حزبەێلە 

و �یەنەگان کۆکەو ئەکا.
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نێچــیروان بارزانـی
سـه رۆك ئـاوه دانی كوردســتان

يارس عامد
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نووڕســن وەر ئــەو ئایەنــدە هــەر یــە نییــە 

ک ئێســا بخەێمنــە پشــت گــووش.

ک  چشــتەیلێ  دیاری تریــن  لــە  یەکــێ 

گرتگــه   لــەێ  دەرس  بارزانــی  نێچیــروان 

یــە بــی ک کــورد دە دریــژاێ تاریــخ دییــە 

ــگ ســنوورێگ  ــچ وەختێ ک کوردســتان هی

هێامنیــش  و  نەدییــە  خــوەێ  وە  ئــارام 

هــەر ئــەو تــەق و لــەق بییــن و  بــڕ و 

ــچ  ــە و هی ــن ســنوورەگە دیاریی ــاو نەبیی بت

کەســێ لــە ئــەو خاســر نازانــێ ک ســنوور 

ــار و  کوردســتان ئێســاییش؛  ســنوورێگ دی

ئــارام نییــە و نواگیــری مــەرج گەپێگــە ئــەڕا 

ــنوورە. ــی س ــن ئ ــورس هیش ــارام و ق ئ

نێچیــروان  تاکتیکەێلــەێ  لــە  تــر  یەکــێ 

بارزانــی یــە بییــە ک هەمیشــە بخاتــە بیــر 

کێوەیێــگ  بەغــدا ک کوردســتان جــوور 

ــورس وســاگە و ئەوســێ دە وەر  ــەرز و ق ب

ئــەو داعــش و هــەر مەترســیێگ تــر ک 

بخــوازێ ســنوورەێلە بشــێونێ.

دە جــواو ئــەو بــڕە ک وتنــە نێچیــروان 

بارزانــی هــە لــە بــار سیاســەتەو ئــەڕا 

کوردســتان خــاس بییــە و لــە بــار ئابــووری 

نــە، بایــەد بیژیمــن ک لــەێ وا نییــە چــوون 

ــا  ــاڵ ٢٠٠٦ ت ــە س ــتان ل ــم کوردس ک هەرێ

ــد  ــن ناوەن ــاڵ ٢٠١٣، وەهێزتری ــی س کوتای

وەوجــوورە  ناوچەگــە،  دە  بــی  چاالکــی 

و  بازەرگانــی  کارەێــل  ســەد  لــە   ٥٥ ک 

کوردســتان  دە  عــراق  بەرهەمهــاوردن 

ــزه هــزار  ــا ســاڵ ٢٠١٣یــش پان ــا و ت ئەکری

ــن وە  ــه هات ــی و بێگان ــای ناوخۆی کومپانی

کوردســتان ک بــڕێ لەیــان گاورا کومپانیایــل 

ــت و  ــاوەت نەف ــە ب ــن دوفێشــر ل ــا بی دنی

گاز.

ــەو  ــدا وە رێزداریی ــە ک بەغ ــا نەبایەس ئای

دە  ئەوەیــش  کوردســتان؟  وە  بنــووڕێ 

ئیجــوورە وەختــێ ک جیــاوازە وەرد گشــتێ 

ــە ک  ــوەێ دەرفەتێگ ــە  خ ــی جیاوازیی و ئ

عــراق دەس دووســی وەر ئــەو کوردســتان 

دریــژ بــکا چــوون ئەزانــێ دە ئــی دیــو 

ــروان  ــاو نێچی ــە وە ن ــێ هەس ــنوور یەک س

ــە: ــێ وتگ ــگ بڵن ــی ک وە دەن بارزان

جــوور  عــراق  گشــت  ک  ئارزوومــە 

ــاوەدان بکرێــگ و ئــەوەێ ک  کوردســتان ئ

ــش  ــەڕا عراقی ــن، ئ ــم ئەخوازیم ــەڕا هەرێ ئ

ــان  ــە وە دڵ خوەم ــەێ . . . ئیم ئەخوازیمن

ــگ  ــووەێ عراقێ ــتیمنە ک دە چوارچ خواس

ــواز  ــن و وە دڵخ ــن و مبینیم ــدراڵ بژییم ف

خوەمــان هاتیمنــە ئــەڕا بەغــدا و خوەمــان 

ــر  ــە ک زیات ــە وەو دەســتوور کردیمن پاوەن

لــە ٨٠ لــه ســەد عراقییەێلــە دەنــگ ئــەڕای 

بنەڕانایــن  دە  بەشــداریمن  ئیمــە  دانــە، 

ــووی. ــراق ن ع

هاوبــەش  سیاســەت  بەغــدا،  سیاســەت 

ــوون  ــا وە ش ــە ه ــە و ه ــە نیی ــردن ئیم ک

ــە و سیاســەتەگەێ  ــن دە ســەر ئیم زاڵ بیی

کونتورولییــە، ئیمــە دیریمــن قەێڕانەلــە  

ــه  دوروســەو ئەکەیمــن  ناهیلیمــن و وه زع

ــامن  ــی دە ناوبەین ــوون بڕوای ــە ش و هایمن

جــوور  چەواشــە  وە  بەغــدا  هەرچــەن 

هاوبەشــێگ وەملانــا رەفتــار نــاکا.
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ــە ســەر کار  ــا هات ــی، ت ــروان بارزان     نێچی

ــەڕا  ــدێ ئ ــرد وە ناوەن ســەرۆکایەتییەگە  ک

ــتانی وە  ــی کوردس ــل سیاس ــت حزبەێ گش

هــەر بیــر و بــاوەڕێ، ئــوو وەێ کارەوە؛ 

کار دموکراتیــک پەنجــام دا و ســەرۆکایەتی 

هەرێــم کــرد وە لێزگــەێ دەنــگ و رای 

ــی. ــل سیاس ــل و چاالکەێ ــت حزبەێ گش

ئــەوی دە ســەرەتاێ ســەرۆکایەتییەگەێ 

حزبەێلــە  گشــت   ،

الی  وە  چــڕی 

تــا  خــوەێ 

دە وەراوەر 

 ، ا غــد بە

ــە  کوردەێل

نێچیروان بارزانینێچیروان بارزانی
�ـــه  نــاونی حــزبــه  كــوردستانیـــه كـــان�ـــه  نــاونی حــزبــه  كــوردستانیـــه كـــان

ــکا  ــاوڕێ ب ــگ و ه ــگ و هاو دەن یەک دەن

و ئاخرســەریش دیمــن ک چــۆن وەێ کارە 

دڵنیــا  عراقییەێلــە  گشــت  دڵســووزانەو، 

ــورد، وەو هەمگــەێ فرەدەنگــی  ــرد ک ک ک

و جیاوازییــە ک دە نــاو کوردســتان وەل 

ــان  ــوەێ دە ب ــت خ ــرێ، وە وەخ ــەکا دی ی

ــت و  ــتێیان هاوپپێش ــوردی گش ــع ک مەناف

ئەکــرن. یەک قســە  و  هاودەنگــن 

کارەێلــەێ،  رەســانن  ئەنجــام  وە  ئــەڕا 

لــەێ  عراقــی  کەســایەتییەێلێ  و  هــات 

بــاس موهمــە ئەوڕەســان تــا گشــتێ بزانــن 

ــوون دە ال  ــوور بۆچ ــە یەک ج ــورد ه ک ک

سیاســەت دەرەوەێ واڵت دیرێــگ و بەس.

یــەکا  ئــی  گــەپ  فــرە  دەس هــاوردەێ 

گرتنــە ئــەڕا کــورد یــە بــی ک بەغــدا، 

ک  نەتوانســت  و  دەســێ  هاتــە  هســاو 

مەرجــێ ئــەڕا دووســی بخاگــە بــان کــورد، 

دوفێشــر وەختــێ ک پێشــتگری لــە کازمــی 

کریــا. ئــی دەســکەفت گرینگــە ناهــات وە 

دەس، مــەر وەو تەدبیــر و بیــر کردنــەوەێ 

حزبەێــل  گشــت  ک  بارزانــی  نێچیرڤــان 

نــاو  دە  کــرد  کــووەو  سیاســی 

ســەروکایەتییەێ هەرێــم 

کوردســتان.

گـوڵ ســوو
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 مەســعود بارزانــی، وەختێ ک دە رێکــەوت ٢٥ ئەیلوول 

٢٠١٧، پەســا میــرات سیاســیە گەوراگــەێ خــوەێ، یانــێ 

ــی، دە  ــتە ج ــەروەخوەیی، ئەهیش ــەڕا س ــدۆم ئ ریفران

نــاوڕاس موســەڵەس هەرێــم، عــراق، ناودەوڵەتانــی، 

خــوەێ کــرد وە ناوڕاســەێ ئــەڕا کیشــان گشــت نیگاێــل 

جەهانــی دە مــل خــوەێ، هاتــێ دیــار نه بــی ک چەنــێ 

ــێ  ــوەێ بتوان ــەێ خ ــا برازاگ ــە ت ــارەو کردگ ــە هام رێگ

ــتان  ــت کوردس ــوارەو ک داش ــەو گ ــەو مل ــانی ل وە ئاس

ــوارێ. ــرد بگ ــاوی دب ــەو بن بت وەرئ

ــری  ــە پی ــە ک هات ــەێ نووی ــی مەرحەڵ ــەن ک ئ هەرچ

گــوارێ وشــا و  بارزانــی، خــوەێ جــوور  نێچیــروان 

ســەخت بــی ک رووژ وە رووژ ئێقــەرە وشــاترەو ئەبــی 

ــوو وە  ــی، ئ ــوارێ نەب ــەر رێگ ــەێ کار ه ــن ل ک گواری

راســی یــە هونــەر گەوراپیاگــێ بــی ک واڵت هــاورد وە 

ــاو وەو ناونیشــانە  ــە خــوەێ، ن تەحســین و پێشــوازی ل

و  دڵســووزەگە(  )مــەردە  پــێ  وە  وتــن  مــەردم  ک 

)پاڵەوانــەێ نەتەوەیــی(.

گــەرت  خوەێیــە  جیاوازەگــەێ  کارە  وەو  ک  کەســێ 

ــە  ــڕ ل ــن و پ ــەزای لێخ ــرد و ف ــان واڵت الب ــە ب ــەم ل خ

ــە رووشــنەو کــرد ک خوەییــش دە  ــن چۆن ناهێمــی بیی

ــیەگانە  ــە سیاس ــز حزب ــاوەن رێ ــی وە خ ــەوە ب ــااڵی ئ ب

لــە هەرێــم کوردســتان، چــۆن گشــتێ ئەدیــن ک چەنــێ 

جەخــت کردگــە تــا تەوافــۆق بکــرێ دە مــل یەکاگرتــن 

ــا  ــل وڵ. مئج ــە کردنەێ ــێ ملمان ــش وە ب ــورد، ئەوەێ ک

هێامنیــش؛ نێچیرڤــان بارزانــی پەیوەندیەیلێــگ فــرە 

دووســانە وەگــەرد کۆمەڵــەی مەدەنــی خــوەێ لــە 

ــرێ. ــتان ئەگ ــم کوردس هەرێ

بەغداییــش، هــەر چــەن ک هالیــامن خــوەێ وە زامــدار 

نێچـیروان بارزانی 
سیاسەتمەدارێگ 

ئـــەڕا بانــــان

ریفرانــدۆم ئەزانــێ، باوجــی کەمــر بیــر ئــەکا لــە تونــد 

و تێــژ بییــن وەرد ســەرۆک نــووی کــورد چــوون ئەبینــێ 

ک ئــەو خــاس ئەوڕەســییە ک مەنســن لــە چوارچــووەێ 

عراقێــگ فیــدراڵ، جــوورێ ک هەرێــم بکرێگــە ســەرگوڵ 

ســەر ســەوەتەێ عــراق، خــوەێ دەســکەفتێگە ک ئەگەر 

فرەتــر لــە دامەزرانــن دەوڵەتێــگ کــوردی نه بــێ، هەرگز 

ــش ئەوڕەســییە  ــە و هەمی ــش کەمــر نیی ــەو ئامانجەی ل

ک میرات ئەڵگــری میراتــە گــەوراێ مەســعوود بارزانــی، 

ــم، وە راســکانی بفامــێ )ســەروەخوەیی(  یەســە ک ئای

چەنــێ ئــه ڕا بەرقــەراری ئارامێشــت کوردســتان دویــای 

ئــه و هه مگــه ێ كاره ســاته  ك  دییەســێ الزمــه .

دروو ناکەیمــن ئــەر بێژیمــن، ک دە ئــەو رووژگار فــرە 

ــروان  ــی جــوور نێچی ــا ئەب ــر کەســێ پەی ســەختە، کەم

بارزانــی ک دوور لــە شــوعار و شەک شــەکانن واڵت، 

ــل  ــە م ــاو بکات ــر و ئ ــەو ال ت ــکا وە چــوار رووژ ئ ــر ب بی

ئاگــرێ ک ئەگــەر بڵــووزە بکــردا، عــەراو و کــورد جــوور 

ــەڕ  وەگــه رد یەکــری دســووزان. هشــک و ت

سیاســی  بازنەیــل  دە  هەمیــش  بارزانــی،  نێچیرڤــان 

خــاوەن  خــوەێ،  ئــەڕا  رووژئاوائییــش  دەوڵەتەێــل 

ــکا، باوجــی  ــەت ئامری ــز گەورایێگــە، دوفێشــر دەوڵ رێ

یەکگــەر  ک  چــۆن  ئــەوی  هەمگــەوە  ئــی  بــان  وە 

ــاو  ــڕ و بت ــەڕا ب ــوەێ ئ ــە خ ــاس، هەمیش ــە و یەکەن نیی

دەوڵەتــە  وەگــەرد  هەرێــم  پەیوەندییــەگان  کــردن 

وەگــەرد  وەتایبــەت  ئەڵگرتگــە،  گام  هاوســاێلەییش 

ئیــران و تورکیــا و ســعوودیە و دە ئی کارە وە شــێوەیێگ 

عراقــی و کــوردی و کامانــە، جوورێــگ ئیدەێلــەێ 

ــی و  ــە و بەدگۆمان ــی رخن ــوا ک ج ــە ن ــوەێ بردگەس خ

بۆختانبــاری ئــەڕا هیــچ الیێــگ نەهیشــتگە.

محه مه د جه مال
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نێچـــیروان بـــارزانـینێچـــیروان بـــارزانـی  
توه ندان

ڵ
خواز گشت و�

ڵ
توه نداند�

ڵ
خواز گشت و�

ڵ
د�

     هــەر چــەن ک شــایەد هەمیشــە بتوانیــم رخنــە رخنەیێــگ لــە هــەر کارێگیــش بگریمــن 

ــم وەرد  ــراق و هەرێ ــوورە، ع ــەد وەێ ج ــن بای ــافەو بێژیم ــن وە ئنس ــەر بخوازیم ــێ ئ وەل

یەکرەکــی ئەڵســەنگنیمن ک خوەتــان بچــن بنــووڕن وە هەولێــر و وە بەغــدا، یــان بنــووڕن 

ــەێ شارســتانییەتی هــەر  ــان وە دهــۆک و وە مووســڵ و بنچین ــەرسە، ی وە ســڵێامنی و وە ب

کامەیــان بدەرارنــە دەر و ئێســەیان ک چۆنــن،  جــواو فــرە لــەو پرســیارییەێلە ک دە بــارەێ 

ــرن ... ــم و دە عــراق دی ــداری دە هەرێ ــاوازی شــێوەێل حوکوومەت جی

گـوڵ ســوو
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چــوون  بکەنــەو،  پەیــا  ئەتوانــن        

ــای  ــەراوی، دۆم ــراق ع ــوردی و ع ــراق ک ع

داڕووخیــان رژیــم بەعــس ، هــەر دۆگێیــان 

دەوڵــەت و تــەرح و بەرنامەێلێــگ ئــەڕا 

ــە  ــرە ک ئێس ــێ وەگی ــە وەل ــان رژانن خوەی

ببینیمــن کامەیــان دەس کەفتەێــل فرەتــر و 

ــان نەداشــتنە،  ــرێ داشــتنە و کامەی دیاری ت

تەبعــەن واڵتوەندەێلیــش ئەڵســەنگەنن.

دە ئــی چــەن ســاڵە ک ئــی دو حوکوومەتــە 

دامەرزیانــە و چــەن دەهــەێ بــان ئــەڵ 

بانــە ک شــان وە شــان یەکرەکــی پەســا 

کار ئەکــەن، هەرێــم کوردســتان چــوون 

دە دریــژاێ میــژوو و دوفێشــر دە دەوران 

خــاون  و  بییــە  ژێردەســە  هــە  بەعــس 

ــە، تەبیعییــە ک ژێرخــان  دەســهەاڵت نەبیی

ــتگە  ــەو داش ــەر بارێگ ــە ه ــش ل کەمرێگی

ــەد  ــەرا بای ــە س ــە ک ل ــە بیی ــر ی و وە خات

کارێ بــردا ک ئــی دۆماکەفتنەێــل تاریخــی 

ــە  ــا بڕســیاتا وە عــراق، ی ــربدا ت ــە الب خوەێی

ــە  ــراز دەس کریاگ ــێوەیێگێ نات ــێ وە ش یان

وەێ دەورانــە چــوون ک عــراق هــە لــە 

ســەرەتاوەوە دە نــواێ کوردســتان بییــە. 

ئەگــەر عــراق واڵتــێ دموکراتیــک بییاتــا 

ــاگان  ــبەتێ( بنی ــز موس ــەد )تەبعی ــۆ بای خ

ــم  ــا وە هەرێ ــرێ بدری ــەێ فرەت ــا بوودج ت

ــی  ــر ئیجــارە )دوچاوەک ــا وە شــێوازێگ ت ت

ــا ک دۆمــای چــەن ســاڵ  چەواشــەێ( بکری

ــراق،  ــیا وە ع ــش بڕس ــرەگان هەرێمی بیناژێ

کشــوەرێگ  ئیمــە  چــۆن  داخــەوە  وە 

دموکــرات نەبیمــن وەێجــوورە نەکریــا و 

ــگ. چ

لــە وەو دۆمــا ئــەر هــەر کام لــە هــەر دو 

الێ دەوڵــەت فیــدراڵ و دەوڵــەت هەرێــم، 

وە شــێوەێ خاســێ حوکوومــەت بکــرداگان، 

ــا ک  ــر بییات ــەد دە نوات ــراق بای ــەن ع تەبع

دەبینیمــن لــەێ وا نییــە.

وەختــێ ک ئەزانیمــن ک بــەش هەرێــم لــە 

ــرو  ــم كه م ــه ك شه ش ــراق  ی ــەێ ع بوودج

ــیمن  ــر ئەوڕس ــه دی رەیین ت ــە %15 بیی ه

بهــەرز  چەنــێ  مودیرییــەت  هونــەر  ک 

ئێســە  ک  دیــرێ  تەئســیر  و  بەنرخــە  و 

ئەبینیمــن عراقــێ ک پــڕ بــی لــە ژێرخانەێل 

ــاڵەیش 85%  ــەێ س ــەێ هەمگ ــن و ل وەری

ــەڕا  ــە، ئ ــەو داگ ــش قووت ــەێ عراقی بوودج

ــی؟ ــە ج ــتان ماگەس ــە کوردس ــەرە ل ئێق

ــی  ــل عراق ــە واڵتوەندەێ ــرە ل ــن ف ــەم نیی ک

ک ئــەڕا گەشــتیاری و کار و بــار ئەیەنــە 

ــوەزەو  ــن ک خ ــواز ئەب ــم و ئاواتەخ هەرێ

وە  عــراق  ســەرۆک  بارزانــی  نێچیــروان 

ــا. ــتی بییات گش

ــەن  ــاران ئەک ــاس ج ــێ ک ب ــە وەخت ئەوان

هــووز  ئەوســا  ک  بیرمــان  هــا  ئێــژن 

واڵتوەندەێلــەێ هەرێــم گشــتێ وە مەنتــق 

ــێ  ــتێ وەل ــردن وەل گش ــە ئەک ــز قس ِ هێ

ئێســە عەقڵــداری شــوون زوورداری گرتگــە، 

خەڵکەگــە  گشــت  ناوبەیــن  دە  هــەم 

و  حوکوومــەت  ناوبەیــن  دە  هەمیــش 

ــگ  ــێ گوڕیانێ ــە یان ــم و ی ــەت هەرێ دەوڵ

ئەساســی ئــەڕا پێشــکەفتنەێلێ گەوراتــر 

لــەێ چشــتەێلە ک وە چــاو ئەبینیمنەیــان، 

لــەێ  عــراق  هالی جــار  ک  گوڕانــی 

نــە  دەوڵــەت،  دە  نــە  و  ئەونەڕەســیە 

و  و NGOەگان  مەدەنــی  جامێعــەی  دە 

نەیــش  و  سیاســییەكانێ  حزبــە  دە  نــە 

ناوبەیــن  عەالقــات  و  په یوه نــدی  دە  

ــێ  ــوورە گۆڕیان ــەراوی ئیج ــیرەگان ع عەش

ئەبینیمــن. ئــی وەر چاوتەنگییەســە ک وەر 

عــراق کردگــە وە بن بتــاوی و ناهیلــێ ک 

عــراق وە بن دوروســیێ لــەێ وا بڕەســێ.

لــه   وه ریــن  وه زیــر  كه ریــم،   یه دوڵــا 

كه ســایه تی  و  هه رێــم  حكوومــه ت 

و  كه ســایه تی   بــاوه ت  لــه   سیاســی   

بارزانــی   نێچیــروان  ده ســتكه فته یل  

ــین  ــەڕا رەس ــژێ:   ئ ــوو  ئه ی ــوڵ س ــه ڕا گ ئ

وە جــواوێ دیــاری بایــەد ئەڵگەردیمنــە 

نزیکــەێ پەنجــا ســاڵ پێشــر ک مەرحــووم 

ئیدریــس، بــاوگ نێچیرڤــان ک وە ئەندازیــار 

ــی ،  ــه رۆك پارت ــا، وەرد  س ــتی ئەنارسی ئاش

دوگیــان  هــەر  براگــەێ  مەســعوود  کاک 

منــام بیــن و دە گفتوگووەێلــەێ ئاشــتی 

ــم  ــراق دەوران حوک ــوردی دە ع عەراوی-ک

زاتــی بەشــداری ئەکــردن، دە رێکەفــت 

یانــزەێ ئــادار 1970.

حكوومــه ت   وەریــن  وه زیــر  ئــی 

بارزانــی،  نێچیــروان  وتگــە:  هەرێمــە 

باوگــێ،  رەحمەتــی  کاریگــەری  ئێقــەرە 

ــە ک  ــرە بیی ــێ ف ــی دە بان ــس بارزان ئیدری

پێــش  گرتگەســە  خــوەێ  پێشــەپێدەری 

و خوەییــش بییەســە ئەندازیــار ئاشــتی، 

ئیجــارە نــە هــە دە ناوبەیــن کــوردی و 

ناوبەیــن کــورد و گشــت  عراقــی ک دە 

رەســەت  وە  ئــەڕا  لەێ الویــش  و  دنیــا 

رەســانن کار و بیــر و رای بــاوگ خــوەێ 

ئاشــتی خوازی  ئــاوات  کاخ  بنەڕانایــن  و 

کــوردی، جگەجگــە چگــە بــان و ئێســە 

هــەم  پەســا ئەبینیمن ک بییەســە ســەرۆک 

هەرێــم کوردســتان و بەشــکەم لــەێ جیــگا 

و وەێ رێگاێلــە بتوانــێ پروژەێــل خــاس 

کوردســتانیێگ، عراقیێــگ، ناوچەئیێــگ ئوو 

ناودەوڵەتانیێــگ ئــەڕا ئاشــتی دە ناوبەیــن 

کــورد و گەالنــێ تــر و دەوڵــەت کــوردی و 

دەوڵەتانــێ تــر بیارێگــە دی.

ک  یەســە  بــاوەڕێ  كه ریــم   یه دوڵــا 

نێچیرڤــان  ئاشــتی خوازانەێ  ئامانــج  ئــی 

بارزانییــە، وە یــەک پــرۆژە و دو پــروژە 

ــدراڵ  ــراق فی ــۆن ک ع ــێ چ ــەک الوە ناب ی

ک  ئێقــەرە  هــە  و  نییــە  خاونــێ  یــەک 

ــی  ــووش فرەخاون ــە ت ــە ئێقەرەیش بێ خاون

جارجــارێ  یــا  نییــە  کەســێ  و  هاتگــە 

فرەکــەس هەســە ک ئایــم نازانــێ کــێ 

ــا وه ردێ  ــە ت ــێ نیی ــە و کــێ تەرەف تەرەفێی

دەمتەقــە  ئــی  الێ  دو  هــەر  و  بێژیــت 

یــەکا بکــرن. لەێ الویــش ئەزانیمــن ک 

ــە  ــڕ ل ــراق کشــوەرێگە چەن خەڵکــی و پ ع

هــووز و عەشــیرەێل جووراجــوور ک هــەر 

ــش  ــەب جیاوازێگی ــن و مەزه ــان دی کامێی

خــوەێ  یە یــش  خوەیــان.  ئــەڕا  دیــرن 

ئەبێگــە مانێعێــگ تــر و بییەســە بایــس 

تــێ دموکراتیــک بییاتــا خــۆ بایــەد )تەبعیــز 
ڵ

ئەگــەر عــراق و�
موســبەتێ( بنیــاگان تــا بوودجــەێ فرەتــرێ بدریــا وە هەرێــم 
ــا  ــر ئیجــارە )دوچاوەکــی چەواشــەێ( بکری ــا وە شــێوازێگ ت ت
ک دۆمــای چــەن ســالڵ بیناژێــرەگان هەرێمیــش بڕســیا وە 
عــراق، وە داخــەوە چــۆن ئیمــە کشــوەرێگ دموکــرات نەبیمــن 

وەێجــوورە نەکریــا و چــگ.
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نەبــن و هــە لــە ال خوەیانــەو نەتاشــن 

ک وە داخــەوە تــا ئێســە وەێ جــوورە ک 

دیــارە، ئی جــوورە  نییــە.

ــرە  ــگ و بی ــاون دەن ــی خ ــەگەێ ئ دۆماقس

یەســە:  هه رێــم،  ســه رۆك  بــارەێ  لــە 

ــوا  ــەو ن ــە بیرمــان نەچــێ ک وەرئ خاســە ل

زووەێلــە  وەێ  ناهیلــێ  و  رێکنەكه فــن 

تەوافۆقــێ بکــرێ دە نــاو ئــی هەمگــە 

گەالنــە و هــەر چــەن ک نێچیــروان بارزانــی 

ــچ  ــوداوڕای هی ــە، خ ــی دە کارەێل ــە راس ل

ــە وە  ــاکا و ه ــوردی ن ــی و ک ــێ عراق وەخت

ــێ  ــتێ وەل ــوووڕێ وە گش ــاو ئەن ــەک چ ی

هــە یــە وە تەنیــا بــەس نییــە چــۆن ک 

و  دەوڵــەت  ئــوو  حزبەێلــێ  کەســەێلێ، 

حوکوومەتێــگ ئــوو پەرملــان عراقیێــگ هــا 

ئــەو ال، ئەوانیــش بایــەد جــوور نێچیــروان 

بارزانــی دوچاوەکی کــەر و وەتەواوی خــواز 

ک  دەمەقــڕە شــوون دەمەتەقــە گرتگــە 

شــوون  هەڕەکێشــەکی  و  کێشــە  و 

دووســایەتی.

هــەر چــەن تەجروبــە داگەســە نیشــان 

جــوور  پراگامتیێــگ  سیاســی پیاگ  ک 

جــار  هــزاران  بارزانــی  نێچیــروان 

و  وەکار  ئایــم  ک  دەر  خستگەســە 

بــردن ئــەو ئامانجەێلــە ک ئــی گەوراپیــاگ 

ئاوەدانی دووســە  و  ئاشــتی خوازە 

گرتگەســە مــل فــرە ســەختە، ئەوەیــش 

دە واڵتــێ ک پــڕە لــە جەنــگ و جــاو 

ناوبەیــن  گفتوگووەێلــە ێ  گشــت  دە  ک 

بەغــدا و کوردســتان، نێچیــروان بارزانــی 

وە  تــا  بنیشــێ  دانیشــتنەوە  الێ  دەو 

ــرد- ــێ ب ســنگ و ســەنگ خــوەێ هامرازی

ــتێ  ــەڕا گش ــارێ ئ ــە بی ــرد دە تەعاموڵەگ ب

و گیچەڵه ێڵــە یــەک وە یــەک چارەســەر 

ــرن.  بک

وەتەدبیرێگــە و هیــچ وەختێــگ حەتتا دەو 

وەختەێــل تەنگییەیــش واز نەهاوردگــە لــە 

ــردن  ــەر ک ــەڕا چارەس ــانەێلەگەێ ئ تێکووش

گیــر و گرفتەێلــەێ کوردســتان و عراقیش وە 

گشــتی، م وە چــاو خــوەم هامــە ســەر ئــی 

قســەمە ک دوارە بێــژم هــەر چــەن ک ئــی 

ــە دە زگ شووڕشــێ شــەرعی  سیاســی  پیاگ

گریســیاگە و ئــەڕا زینــگ مایــن گەلەگــەێ  

ــاال  ــوەێ ته ق ــای خ ــز و توان ــت هێ وە گش

كردگــه ،  و نــواێ پاســا کــردن مــاف مرۆڤــی 

و هــەق خەڵکەگــەێ خــوەێ گرتگــە، ئەگەر 

هــەر کەســێ وە ئنســافەو بنــوووڕێ وە 

ــداری،  ــێ ک وە بێ الیین ــەێ ئەبین کارنامەگ

ــە  ــەڕ و کێش ــن ش ــن کارێ خەفان گەوراتری

و هەڕەکێشــەکی دە ناوبەیــن هەرێــم و 

ــەێ ک دە  ــەرە گەوراگ ــە و هون ــراق بیی ع

ــەر  ــە، ه ــر نه بیی ــێ ت ــچ کەس ــۆوەێ هی ق

ــە. ــە بیی ی

ــی  ــه  كارناســه یل سیاســی هامــڕای ئ ــره  ل ف

قســیه ن ك :  بەغــدا پەیامەگــەێ نێچیــروان 

بارزانــی ئەزانــێ و هەمیشــە ئــارزوو دیــرێ 

�ــە بیرمــان نەچــێ ک وەرئــەو نــوا بــردن ئــەو ئامانجەێلــە ک 
ئــی گەوراپیــاگ ئاشــتی خوازە و ئاوەدانی دووســە گرتگەســە 
تــێ ک پــڕە �ــە جەنــگ و 

ڵ
مــل فــرە ســەختە، ئەوەیــش دە و�

و ک  دەمەقــڕە شــوون دەمەتەقــە گرتگــە و کێشــە و 
ڵ

جــ�
هەڕەکێشــەکی شــوون دووســایەتی.
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نێچیروان بـــارزانی

کوردیش جوور گشت 
خەڵکەێل دنیا، یە 

خەیڵێگە کەفتگەسە 
سەر پلە ی زانایی و 

زانیاری.
یەکێ لە 

تایبەتمەندییەێل ئی 
سەردەمە ک هایمنە 

تێ یەسە ک هەر 
هەواڵ و وەێ هەواڵێ ک 

دە هەر سۆک و پەڕێ 
لە دنیا بکەفێ، هە وە 
گڕێ، پەخش ئەبێ دە 

گشت دنیا.

حوكمڕه وایی خاس

بەدر ئسماعیل شیرۆکی
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           یــە خــوەێ ئــەڕا خــوەێ وە تەنیایی، 

ــرە  ــەوەی ک دیاری ت ــە، ئ ــم نیی ــرە موه ف

لــەێ هنە چەرخەێ خەوەرڕەســنییە یەســە 

ک هــەر واڵتــێ یــا کەســێ چ ئســتڕاتژیێگ 

ئــەڕا ئــی مئکانــە ک کەفتگەســە دەس ئیمــە 

داشــتووبێ.

ئایمەێلــە،  سیاســی   جوولــەێ  و  جمــە 

ــەر   ــە ه ــرە ل ــرە موهم ــازە، ف ــی هن دە ئ

یــا  راســی  وە  ک  واهەواڵــێ  و  هــەواڵ 

جــوور چــاو و راوێــگ، دنیــا پــڕەو ئــەکا ک 

هونــەر خوەیــان ئەخەنــە وەر چــاو ک دنیــا 

لــە خوەیــان ، سیاســەتەێلەیان و کارەگان 

ــان بڕەســنن وە، چشــتێ ک دە  و واڵتەگانێی

ــەرم( دە وەر  ــام )جەنــگ ن ــا وە ن گــرد دنی

ئــەو وەر دژمنەێلەگــە یــان وە )دیپلوماســی 

ــارسێ. ــتی ئەن ــەرم( وە گش ن

یەکــم  و  بیــس  ســەدەێ  ســەرتای  دە 

ئەڕەســین ک  بــی ک جگەجگــە گشــتێ 

کارســاز  ئێقــەرە  تفەنــگ  وە  شــەڕ  دی 

ــرە  ــەڕا ف ــر ئ ــە خاس ــە رێکارێگ ــە و ی نیی

ئــی  کەم کــەم  و  دیپلوماســییەێلە  لــە 

نــە  ک  کــرد  واز  جــی  ئێقــەرە  شــێوازە 

شــەواچەێ  موهمریــن  وە  بــی  تەنیــا 

وەرد واڵت ک  گرتــن  پەیوەنــی  و  بــەس 

ــزار  ــن ئەف ــی وە گەپری ــەوە ب ــە ئ ــر ل بان ت

دریــان؟ جــواو 

گشــتێ ئەزانــن ک دە فەڵســفەێ عرفــان 

و الهووتییــەێ هــووز بارزانــی وتنــە ک 

ــوورە.  ــرە ج ــودا ف ــین وە خ ــل رەس رێگەێ

ئایــا ئــی بیــر و بــاوەڕە وە هانــاێ ئــی 

رووڵــەی بارزانــە هاتگــە تــا ناهێمــێ نەبــێ 

ــین  ــل رەس ــێ ک رێگەێ ــی بزان و وە دڵنیای

نێچیــروان  و  فــرەن  ســەروەخوەییش  وە 

بارزانــی، قــورس و بتاوتــر لــە هەمیشــە گام 

ئەڵبگــرێ وەر ئــەو وە دی کــردن دەرکــردن 

واڵت لــەو هەمگــەێ قەیــڕان و مســیوەتە؟

راســییەگەێ یەســە ک هــە لــە گوشــن کردن 

دەوڵــەت هەرێــم و ســەرەتای دامەزریــان 

دیپلۆماســی  جمــەی  و  دەســهەاڵتداری 

عــراق،  دە  کــوردی  سیاســی  جۆلــەی  و 

کوڵەشــکی  وە  عــراق،  فــدراڵ  دەوڵــەت 

و وە دوچاوەکــی نووڕســتگە وەێ قەڵــە 

لــە عــراق و چــۆ چشــتێ ناگەســەی دە 

ــوەێ،  ــوڕی خ ــووەی مڵه ــەڕ چوارچ چووج

ئــەڕا یــە بــی ک نێچیــروان بارزانــی جــوور 

ئەڵیمەتێــگ سیاســی و وە ئایەندەبینیــێ 

ــەت  ــی، سیاس ــوەێ ب ــی خ ــن بڵێمەت ک ه

تــەوەر  چــوار  دە  کــوردی  دیپلۆماســی 

ــا. ــات ن بنی

ئی مێحوەرەێلە ئەیانە بین:

سیاســیدان  دیپلۆماســی  یەکــم:  تــەوەر 

و  قانــوون  ناودەســان  دە  ک  واڵت 

ــی،  ــرەو ب ــە گەنگی ــدی واڵتوەندەێل رزامەن

بکــرێ. پەیــدا 

دیاری تریــن گوڕانکاریــێ ک دە دریــژای 

کــوردی  جمێشــت  و  خەبــات  مێــژووی 

ــرێ سیاســەتێگە  ــێ هشــارە بک ــێ وە پ ئەب

قەێڕانەێــل  دەو  بارزانــی  نێچیــروان  ک 

ــووڕێ  ــتێ ک ئەپ ــە وەر، چش ــەختە گرت س

کــوردی( ک  )دیپلۆماســی  بنیمــن  نــاوێ 

جیــاوازە لــە گشــت هنازەێــل سیاســیێ 

ژە  وەر  تــر،  دەورانەێلــێ  دە  کــورد  ک 

سایســپیکۆ و دۆمــای سایســپیکو تــا وە 

دەوران ســەردەمی ئیمــە ک وە یەک بڕشــێ 

ــوردی  ــت ک ــاو جمێش ــی دە ن ــە فرەحزب ل

ئەبینیمــن ک خــوەێ الێ هــا وە ئامووژەێل 

پوست مودڕنیســمەوە. دەوران 

نەچیــروان  گوڕانکارییــە،  ئــی  ئااڵئەڵگــر 

بارزانییــە ک هــەم کــورد خــوەێ وە گشــتی 

هەمیــش  رەســان  باوەڕمەندییــە  وەێ 

)دیپلۆماســی  ک  دا  نیشــان  دنیــا  وە 

دوور  زاوەڕانێــگ  ژان  دۆمــای  کــوردی( 

و دریــژ هاتگەســە دی و دەوران )پێــش 

پشــت  ناگەســە  کــورد(  حکوومەتــداری 

ســەر.

چارەســەر  ئــەڕا  سیاســەمتەدارەێلە  دەس 

کــردن ئــەڕا رزگاری و ئازادیخــوازی ئــەو 

ــن ک  ــردەس و ناهیل ــە ژێ ــەێ ک هان گەالن

دەنگێیــان وە گــووش دنیــا بڕەســێگەو و 

ــەت  ــن سیاس ــردن ک داش ــاوڕ ک ــتێ ب گش

و  سیاســی  دیپلوماســی  و  دیپلوماســی 

ئیجــوورە هام وشــووەێلێ ئــوو دەمتەقــە 

و چەق و پــەڵ کــردن و حەتتــا دەمە قــڕە 

و هەڕەکێشــەکی، چشــت خاســرێگە لــە 

شــەڕ و تابــە و قەێــڕان و قڕان و کێشــەێلێ 

ــردن  ــن و داگیرک ک بن دوروســێ خوێن رژان

و کوشــت و بــڕە.

دە کوردســتانیش شــەپووڵە دەنگییــەگان، 

دیپلوماســی  و  سیاســی  گوڕانــکاری  ئــی 

کەفــت،  جەهــان  دە  ک  فەرهەنگییــە  و 

ــا،  ــن ژنەفــن و ئاڵنــگ کاری خــوەێ ن رەیی

ــە  ــر ل ــر و جیاوازت هــەر چــەن جوورێــگ ت

ــت. گش

وەێجــوورە بــی ک دە الی واڵتوەندەێــل 

دنیاییــش،  گشــت  و  عــەراو  و  کــورد 

ســەرۆک وەزیــران شایســتەێ کــورد، جــوور 

گەوراپیاگێگــی سیاســەت زان ناســین و ئــی 

شــان و شــکووە، بــی وە چیــن خەیــرێ 

ــل  ــەکار واڵتەێ ــەرۆکەێل کوان ــت س ک گش

ــە  ــاوش دان ئەڵ ــییەوە ب ــر وە رووخوەش ت

ــورد و دە شــان  ــاگ ک ــازە نارسی ســەرۆک ت

خوەیــان نیشــاننەێ هــە لــە فەرانســە تــا وە 

واتیــکان و دی الزم نەبــی ک کــورد ئــەڕا 

ئایەنــدەێ خــوەێ باڵکــێ دە ســنووور 

ــاوان  ــەراو و ناودوئ ــراق و ع ــی ع چاوتەنگ

)خاوەرمیانــە(، ئــوو یــە رێ نوویــێ بــی 

داشــن  خــوەێ  وە  بــاوەڕ  و  بوێــری  ک 

ئەخواســت.

تەوەر دوێیم: دیپلۆماسی فەرهەنگی

دیپلۆماســی  دە  گام  ســەرەتایی ترین 

بــی وە  دەرەوەی واڵت ک چــۆ چشــتێ 

بــاس  بارزانــی،  نێچیــروان  کەڵکەڵــەی 

ناســانن کوردســتان و رسوشــت و دەوڵــەت 

دەوڵەتــە  ئــەو  پێشــوازی  و  هەرێــم 

گەشــتیارەێلێ  و  ســەرمایەگۆزارەیل  لــە 

ئەخواســت  کوردســتان  دوڵــەت  ک  بــی 

ــاری  ــەڕا هامی ــاو واڵت ئ بکیشــێگەیان وە ن

دایــن وە ئاوەدانــی کوردســتانێ ک ســاڵیان 

نێچیــروان بارزانــی، دۆمــاێ یــە ک بــی وە 

ــی وە  ــم، وەرێ ب ــران هەرێ ــەرۆک وەزی س

نەتەوایەتــی  رزگاری  ئامانــج  و  شــووڕش 

کەفت  بینــە  ک  خــوەێ  هام واڵتییەێلــەێ 

بــان هێــڵ ئازادیخــوازی و ســەر وە خوەیی، 

لــەو الویــش بایــەد جــوورێ تەدبیــر بکــردا 

و  هەرێــم   دەســتوور  نامەێــن  دە  ک 

ــاگا  ــێ بنی ــراق، بااڵنس ــااڵێ ع ــتوور ب دەس

و نەهیشــتا ک ئــی دوانــە یەکــری ببــڕن و 

وەر رێ یەکرەکــی نەگرتــان.

لــە  کام  هیــچ  ک  داواێ  داوە  دەو 

دســهەاڵتدارەێلە  و  دەنــگ  خــاون 

کــوورە رێگەییــش ئــەڕا یــە ک رێگــەێ 

ــە  ــەو دەوخەێل ــن ل ــەڕا دەرهات ــێ ئ تەبیعی

ــەر  ــووی و هون ــەتێ ن ــە دی، سیاس ناکردن

ــا  ــی ت ــەرەک ب ــاوازێ وەگ ــی جی مودیرییەت

ــرێ و  ــەو بک ــە مل ــە ل ــە قەێڕان ــەو هەمگ ئ

چــۆن  دەرکرپرســیارەگان،  ئــەڕا  رێگــەێ 

دیاری ترین گوڕانکاریێ ک دە دریژای مێژووی خەبات و جمێشت 
کوردی ئەبێ وە پێ هشارە بکرێ سیاسەتێگە ک نێچیروان 

بارزانی دەو قەێڕانەێل سەختە گرتە وەر، چشتێ ک ئەپووڕێ 
ناوێ بنیمن )دیپلۆماسی کوردی( ک جیاوازە لە گشت هنازەێل 

سیاسیێ کورد دە دەورانەێلێ تر.
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46
گــوڵ ســوو

ســاڵ بــی جەنــگ و جــاو ناوخوەیــی و 

دوچاوەکییەێــل چــل ســاڵەێ رژیــم بەعــس 

دی. وە  هیشــت بیگەێ 

ــل  ــە هونەرمەندەێ ــرە ل ــە، ف ــر ی ــەڕا خات ئ

ــورد و  ــل ک و نویســەرەێل و رووژنامەوانەێ

... گشــتێ بەشــداری کــردن دە ئــی کارە ک 

ــوادار  ــی وە ن ــوەێ ب ــران خ ــەرۆک وەزی س

ئــی جمێشــت فەرهەنگییــە تــا گشــت دنیــا 

ک  ئەوبڕەســنن  کوردســتان  هامســاێل  و 

بنیــات کوردســتان نوویــێ، ئەخــوازێ دە 

ــرێ. ــەڕا ب ــگ بن ــل دموکراســی نوویێ م

دایکومنــت و وتــار و فیلــم و نوورسیاگەێــل 

ــل هامســا  ــەو جــوورێ  دە واڵتەێ جــوور ئ

تــا  کریــا  بــاو  واڵتیــش  دەرەوەێ  و 

بهێشــت  کوردســتان،  ک  بزانــن  گشــتێ 

و  خاونکارەێــل  و  ســەرمایەگۆزارییە 

گەشــتیارەێل و ســەرمایەگوزارەێلە بیانــە 

کوردســتان..

تەوەر سێیم: دیپلۆماسی راگەیاندن

دیپلوماســی ئەوڕەســانن، یەکــێ تــر لــە 

ئســراتژییەێلەێ نێچیــروان بارزانــی بــی 

ــەو  ــل جــوور ئ ک دە چــەن دەورە ئاڵنگەێ

جــوورێ دە مــل فــەزاێ هەرێــم کوردســتان 

و کــوردەواری وە گشــت، ئــوو گــرد جەهان 

ناگــە.

و  نایــن  بنــەڕا  ئــەڕا  کــردن  بانگــەوازی 

پێشــتەوانی کــردن لــە کارکــرد میدیاێــل 

کــوردی زوان، چ کتــاو و رووژنامــە و گوڤــار 

و چ دەنــگ و رەنــگ، هەرێــم کــرد وە 

کانــوون رسنجــە دایــن گشــت.

نواگیــری لــە سانســوور و کــوت کــردن 

ــە  ــێ ل ــل، یەک ــووری چاالکەێ ــە خۆسانس ل

ئســراتژییەێل بانیــن دە ئــی کارە بــی ک 

دەســکەفت گــەوراێ ئــەوە دە ســەرانی 

کوردســتانی  واڵتوەندەێــل  کــردن  دڵنیــا 

ــە بــاو  وە هەواڵەێلــێ بــی ک ئــی میدیاێل

دکــردن ک ئــی ئێعتامدســازییە خــوەێ دبی 

وە ســەرمایەێ ئێجتامعــی واڵت ک گەپرین 

ــە. ــەر دەوڵەتێگ ــەرمایەێ ه س

ــرێ  ــن خەی ــی وە چی ــوەێ ب ــە خ ــی هن ئ

ک واڵتەێــل دەور و گــرد کوردســتان، مئجــا 

گشــت دنیاییــش وە هەواڵەێل کوردســتانی، 

ــی وە  ــن و کوردســتان خــوەێ ب ــە بی متامن

ســه رچاوەێ گــەپ و دیاریــێ ئــەڕا خــەوەر 

هــاوردن و خــەوەر بــردن و چــاو و ڕاو.

دەســکەفت فــرە گــەپ ئــی ئســراتژییە 

ــە  ــش و ئرهابییەێل ــڕش داع دە دەوران هێ

کەفتــە دەر.

دەو دەورانــە ک دنیــا کــوت و پــڕ، لــە پــڕگ 

چی بــی جــوورێ ک ناتوانســت دەرکێــگ 

خــاس و راس لــەێ قەێڕانــە و کارەســاتەێل 

دڵتەزنــێ ک وە ســەر کوردەێــل ئێــزەدی و 

ــەێ  ــەراو دە ناوچ ــورد و ع ــەو دووەی ک ئ

ــاورد،  ــووریە ه ــراق و س ــێ ع ــامات یان ش

ــوردی  ــل ک ــە هەواڵنێرییەێ ــتووبێ، ی بداش

بیــن ک لــە ئــی کارەســات فــرە گــەپ 

جەهانییــە، دنیــا ئەوڕەســانن، دوفێشــر 

یــە ک دیمــن هەواڵنێرییەێــل دەوڵەتــی 

و غەیردەوڵەتــی دە کشــوەرەێل عــراق و 

ســووریە و بــڕێ تر لــە دەور و گردەێلەیان، 

درووزن دەرهاتــن و گیــان دنیــا و دوفێشــر 

کوردســتان ئــەڕا رزگاری لــە دەس داعــش و 

ــی. ــی سیاســەتە ب ــە وە ئ ئرهابییەێل

سیاســەت دیپلۆماســی گەیانــدن نێچیــروان 

بارزانــی، دۆمــاێ رێفڕانــدۆم کوردســتان 

ک میــرات گــەورای مەســعوود بارزانــی 

ــا  ــی و دنی ــتی ب ــی وە گش ــووز بارزان و ه

گشــتێ دە وەر ئــەو وەرێ وســیا، یەکجــارێ 

ــڕی. ــتان ئەوخ ــان کوردس ــر گی ت

ســەروەخوەیی  رێفرانــدۆم  رووداو 

کوردســتان و رووداوەێــل دۆمــاێ شــانزەێ 

ئۆکتوبــر، ئەزمــوون فــرە گەورایــێ بــی ئــەڕا 

سیاســەت گەیانــدن ک رزگار کوردســتان 

ــرد. ک

دە ئــەو دەورانــە، میدیاێــل عراقــی و فــرە 

لــە واڵتەێــل وە راس و دروو، بوختانبــار 

ــان  ــردن وە ب ــتان ئەک ــەت کوردس حۆکووم

ئــی کارە و دکوتانــەێ ک ئــی سیاســەت 

دەێن گەڕییــە  هەمگــە  ئــەو  راگەیاندنــە 

کــورد  ئاشــتی خوازانەێ  پەیــام  و  البــرد 

ئــازاد،  بــاوەڕێ وە جەهانێــگ  بیــر و  و 

خــاس رەســانە گــووش دنیــا ک کــەڕ و 

ــرم  ــەێ ق ــەو هەمگ ــاو ئ ــی دە ن ــەو ب کاس

و  بەدخوازەێــل  ک  درووکانییــە  قــاڵ  و 

ــە وەر و  ــتان گرت بین ــل کوردس داگیرکەرەێ

ــش دە  ــم عراقیی ــزام فدراڵیس ــن ن ئەخواس

ــێونن. ــێوە، بش ــێو بش ــەو بش ئ

تەوەر چوارم: دیپلۆماسی ئابووری

دیپلوماســی  ســەرمایەداری،  دنیــای  دە 

نــاو  دە  بــەرزێ  فــرە  جــی  ئقتســادی، 

ئســراتژییەێل ناوچەئــی و جەهانــی دیــرێ 

ــوەێ  ــاد خ ــە ئقتس ــەدە ک وتن ــەو ح ــا ئ ت

ژێرخــان گەپێگــە ئــەڕا گشــت چشــتێ.

ک  کەســێ  جــوور  بارزانــی،  نێچیــروان 

سیاســەت گۆزاری وەرتــر لــە گشــت چشــتێ 

ئقتســادی  دیپلۆماســی  چوونــە  بزانــێ، 

یەکــێ  وە  بــی  هەرێــم  ک  بــان  بــردە 

ئابــووری  و  بازەرگانــی  ناوەندەێــل  لــە 

ناوبەێــن  دە  بازەرگانــی  و  ناودەوڵەتــی 

هەرێــم و هاوســاێلەێ و هاوپەیوەنــدی 

دنیــا،  گــەپ  ئقتســادەێل  خــاون  وەرد 

کوردســتان خســتە ســەر هێــڵ ئقتســاد 

ــع  ــادییە و مەناف ــدی ئقتس ــی هاوپەیوەن ئ

و  هاوســاێلەگە  وەرد  ســازینە  شــەریکی 

بــڕێ تــر لــە کشــوەرەێلێ تــر، لــە بــار 

ئاسایێشــتیەوە، ئەمناکــی فرەیێــگ ئــەڕا 

هەرێــم هــاورد و خــوەێ جــوور ســپەرێگ 

ــردن وە  ــر ک ــا بی ــە حەتت ــری ل ــەڕا نواگی ئ

هێــڕش و هەاڵمــات هاوردن وە کوردســتان، 

ــرد. ــر ک ــانزەێ ئوکتوب ــاێ ش ــر دۆم دوفێش

دۆما قسە

بــێ ژە ئەوانــە، ده س بــردن و خاسســازی 

لــە رێگــە و رســووم خێانــە و  قەێــرێ 

ئێڵیاتــی ک دە کوردســتان هــە لــە جارانــەو 

ــێ کارێ دژ  ــتێیان یان ــە و مەنس ــاوەو بیی ب

ــەڕا  ــردن ئ ــردن. کار ک ــروڤ ک ــاف م وە م

ئازادییەێــل  و  مــاف  و  ئافــرەت  مــاف 

ــە  ــا وەر ژە ی ــدەری ک ت ــیەتی و جێن جنس

چۆچشــتێ چــامن تابــۆ بیــن، گرێنگی دایــن 

وە ژینگــە، ئــازادی تــاک، ئــازادی بیــر و 

ئــەڕا  کار  و  بازەرگانــی  دەرفــەت  هــرز، 

ــاوازن و وە  ــە ک جی ــەو کارەێلەن گشــتێ، ل

ــان. ــن کری ــی ه ــروان بارزان ــر نێچی تەدبی

دە مــاوەێ کابینــەگان، هەرچــەن نێچیروان 

بــکا وە  بارزانــی نەتوانســت کوردســتان 

کومــار کوردســتان وەلــێ توانســت ئــی 

ــا بخەێگــە رێ  دەســتەواژە دە عــراق و دنی

ک کوردســتان وە نــاو )عراقێــگ تــر( ناوگیــر 

ــردن. ک

هەرمایەتــی. و  جەهانــی 

دە هیچ ســەردەمێگ، ئێقــەرە بەرژەوەندی 

و مەنفەعــەت چ دە نــاو ناوچەئــی و چ دە 

بــان ئاســت جەهــان وەگــەرد بەرژەوەنــدی 

کــورد خــوەێ، نەبەرسیاگەســە یەکا.

نێچیروان بارزانی، جوور 
کەسێ ک سیاسەت گۆزاری 

وەرتر لە گشت چشتێ 
بزانێ، چوونە دیپلۆماسی 

ئقتسادی بردە بان ک هەرێم 
بی وە یەکێ لە ناوەندەێل 

بازەرگانی و ئابووری 
ناودەوڵەتی و بازەرگانی دە 

ناوبەێن هەرێم و هاوساێلەێ 
و هاوپەیوەندی وەرد خاون 

ئقتسادەێل گەپ دنیا، 
کوردستان خستە سەر 
هێڵ ئقتساد جەهانی و 

هەرمایەتی.
دە ماوەێ کابینەگان، 

هەرچەن نێچیروان بارزانی 
نەتوانست کوردستان بکا 
وە کومار کوردستان وەلێ 
توانست ئی دەستەواژە 

دە عراق و دنیا بخەێگە 
رێ ک کوردستان وە ناو 
)عراقێگ تر( ناوگیر کردن.
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گــوڵ ســوو

نێچیــروان بارزانینێچیــروان بارزانی
نــــواڕه و بـه ڕێـوه بـــــه راننــــواڕه و بـه ڕێـوه بـــــه ران

 هەر خەڵکێ ئەڕا 
خوەێ شانازی ئەکا وە 

سەرکردە سیاسییەگان 
خوەێ ک دیرن وە 
دڵسووزی خزمەت 

ئەکەن وە واڵت یا دە 
جاران خزمەتێگ کردنە 

وە گشت و کارێ کردن 
ک ئەوانە دڵخوەشی 

وە ژیانێیان داشتووبن و 
دەسڕەسی وە گشت 
چشتێ ئەڵوەت دە نام 

ئەوانە، لە گشتێ فرەتر 
وەو قارەمانەێلە ک گیان 

خوەیان گرتنەسە قول 
مێشتێیان و گیانفدا، 

شەڕ کردنە ئەڕا یە ک 
گەل و هووز خوەیان وە 

ژیانێ خاستر بڕەسنن.

سوندس میرزا



51
ژماره  تایبه ت )106( -  شوبات 2021ی زایینی )2720( كوردی

50
گــوڵ ســوو

      زیاتــر لــە گشــت ئەوانــە ک خەیــر 

ئــەڕا واڵت گشــتێ ئەخــوازن و ئــەڕا گشــت 

ئایمــێ، دە هــەر  تــا گشــت  دنیاییــش، 

واڵتــێ وە دڵخوەشــی بژیــێ و هاوســاێلەگە 

ــری و وە  ــن دە الی یەک ــی بژیی وە خوەش

جــی کوشــت و بــڕ و تــااڵن و خــراوی، 

دەس دە نــاو دەس یەکرەکــی وە شــوون 

ئاوەدانــی و گەشــە دایــن وە ژیــان یەکــری 

بــن.

دە رووژ 28 ئایــار 2019 ، پەرملــان هەرێــم 

نێچیرڤــان  ک  دا  دەنــگ  کوردســتان، 

 ، بارزانــی بکرێگــە ســەرۆک کوردســتان 

ئەڵوژریــا  رووژە ک  ئــەو  دە  نێچیــروان، 

ئــەڕا ســەرۆکایەتی بەیاننامەیێــگ دا و وت: 

ئاسایێشــت و ئەمناکــی واڵت، دووســایەتی 

و  خەڵــک  گشــت  نامنــی  دە  نایــن 

کوومەڵگایێــگ، دیــاری کــردن هەقەیــل 

نادیــار ک هــن ئــەو بــڕە لــە واڵتوەندەێــل 

ــەن،  ــن کەمهووزەێل ــگ و ه ــرەو چ ــە بی ل

ئــی چشــتەێلە ئامانــج و هەدەف ســەرەکی 

ئیمــەن ک لــە یــەو ال، لــە رێ دەمتەقــە و 

ــر و  ــردن گی ــەر ک ــەڕا چارس ــەوەری ئ دەم

ــەت  ــم و حکووم ــن هەرێ ــل ناوبەی گرفتەێ

و  دەســتوور  چوارچــووەێ  دە  فیدراڵــی 

قانــوون ئەساســی، شــوونێیان ئەگریمــن. 

ــی  ــەی ئ ــان پاوەن ــش خوەم ــێ ژە ئەوەی ب

پەیوەندییەێلەمــان  ک  ئەزانیمــن  هنــە 

ــەرد کشــوەرە هاوســایلەمان و گشــت  وەگ

بتاوتــرەو  و  بــڕ  و  قورس تــر  ناوچەگــە 

بکه یمــن و هەمیشــە تێ  ئەکووشــیمن ک 

هــەر چشــتێ ک ئــەڕا هامســایەری خاس تــر 

دە  ملــامن،  وە  نریاگــە  دنیاوەنــدی  و 

قانوونەێــل جەهانــی و عراقــی، نەدەیمنــە 

ژێــر و بانێیــان و گشــت ئاســتەێل هەرێمــی 

ــە جــی. ــی بیاریمن ــی و ناودەوڵەت و فیدراڵ

ــەمە 10  ــی دە رووژ دوش ــروان بارزان نێچی

حوزەیــران 2019 قەســەمەگەێ خــوارد و 

ــان  ــی بنیشــێ وە ب ــا وە شــێوەیێگ فەرم ت

تەخــت ســەرۆکایەتی هەرێــم  لــه  هه رێــم 

گشــت  کوت وپــڕ  و  عــراق  كوردســتان 

کەســایەتییەێل و کشــوەرەێلە شــاباش وە 

پــێ وتــن و پیرووزبایــی وە پــێ وتــن و 

ــردن. ــەن ک ــەێلەێ پەس قس

و  نویســەر  مەحمــوود،  روســتەم 

ئەندبەدنــت  رووژنامــەێ  رووژنامــەوان 

دەێــدە  گرنگــی  خــوەی  ک  عــەراوی 

ــی  ــژوو سیاســی و کۆمەاڵیەت ــل مێ باوەتەی

لــە ناوچــەی خوەرهــەاڵت نــاوڕاس ، دە 

بــارەێ نێچیــروان نووســان: ئــەو رێگــە 

ــەرۆکایەتی  ــەڕا س ــی ئ ــان بارزان ک نێچیرڤ

گرتگەســە وەر، دە بــان بنــەواێ ســازریاگە 

ک وەچەزاێــل بارزانــی دە دریــژاێ میــژوو 

پــڕ  تاریخــێ  دەس،  وە  هاوردنەســەێ 

تــاڵ و دڵتــەزن  لــە شــەڕ و داشــکیانێ 

و ئاوارەیــی و دوورە واڵتــی لــە قونــاخ 

ــڕ  ــێ پ ــورد، میژووی ــداری ک ــات چەک خه ب

ــم  ــە دەســکەفتەێل شــیرینێ جــوور حوک ل

زاتــی و بنەڕانایــن هەرێــم.

بــاس  پســپۆرە،  نویســەر  ئــەو  دۆمــای 

لــە بەشــێ لــە هیردەکارییەێلــەێ ژیــان 

ســەرۆک هەریــم و ئــەو نەخشــەێلە ک 

ــن  ــژێ: موهمری ــەکا و ئێ ــل ئ ــە م گرتگەس

دڵەقرچییەێــل و ســەرقاڵەێل ئــی نــەوە لــە 

رووڵەێــل بارزانــی گــەورا، هانــە بــان ســێ 

ئــەڕا ســەرۆکایە�ت گرتگەســە  بــارزا�ن  ڤــان  ئــەڕا ســەرۆکایە�ت گرتگەســە ئــەو رێگــە ک نێچ�ی بــارزا�ن  ڤــان  ئــەو رێگــە ک نێچ�ی
دە  بــارزا�ن  وەچەزاێــل  ســازریاگە ک  بنــەواێ  بــان  دە  دە وەر،  بــارزا�ن  وەچەزاێــل  ســازریاگە ک  بنــەواێ  بــان  دە  وەر، 
ێ پــڕ لــە شــەڕ و  وو هاوردنەســەێ وە دەس، تاریــ�ن ژ ێ پــڕ لــە شــەڕ و دریــژاێ مــ�ی وو هاوردنەســەێ وە دەس، تاریــ�ن ژ دریــژاێ مــ�ی
�ت لــە قونــاخ 

ڵ
ێ تــاڵ و دڵتــەزن و ئــاوارە�ی و دوورە و� �ت لــە قونــاخ داشــکیا�ن
ڵ

ێ تــاڵ و دڵتــەزن و ئــاوارە�ی و دوورە و� داشــکیا�ن
دەســکەفتەێل  لــە  پــڕ  ێ  وو�ی ژ مــ�ی کــورد،  چەکــداری  دەســکەفتەێل خه بــات  لــە  پــڕ  ێ  وو�ی ژ مــ�ی کــورد،  چەکــداری  خه بــات 

بنەڕانایــن هەرێــم. ێ جــوور حوکــم زا�ت و  ی�ن بنەڕانایــن هەرێــم.شــ�ی ێ جــوور حوکــم زا�ت و  ی�ن شــ�ی
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ــت: ئاس

و  ســەربازی  دامەزرانــن  یەکمەگەیــان   -

و  نــووی  کــوردی وە شــێوەێ  ئەمنیــەی 

مئڕووژینــێ ک لــە بــان یەیــش پاملــی کــرد 

ک خۆبەخشــەێل و فیداکارەێلــە لە هێزەێل 

ــرد. ــاوە ک ــمەرگە جی پێش

ــدی  ــی ک پەیوەن ــە ب ــەێ ی - دوێیمیەکەگ

وە  بــی،  ئقتســادی  دنیــای  وه رد  گرتــن 

تایبــەت لــه  دویــای ســاڵ 2003.

ــی ک داڕێشــتێ  ــەوە ب - ســێیم ئاســتەگە ئ

نــا دە ناوبەیــن ئــەو هێزەێلــە ک هــن 

حزبــە سیاســییەێلە بیــن و رێ و رەوەنەێلێ 

ــە  ــت حزب ــدی گش ــازادی و پەیوەن ــەڕا ئ ئ

سیاســییەێلە، دوفێشــر دو حــزب گــەورای 

ــی. ــی و یەکیێت ــورد؛ پارت ک

ک  ئەزموونــە  وەو  ئــەکا  هشــارە  مئجــا 

دە  ئێــژێ:  و  پێشــتێ  هــا  نێچیــروان 

گشــت  ئــەوی  ســەرۆکایەتی  دەورەی 

شــارەێلە گەشــە وە پێیــان دریــا و لــە ال 

هەرێــم  تەندوروســتی،  و  خوەنــدەواری 

کەفتــە نــوا و خــوەێ بــی وە خــاون 

نــاو و رێ و رەســمێ ئــەڕا ئەڵســەنگانن 

وە سەرمەخشــێ  بــی  و  هەرێمەێلــە 

چیــن  بازنــەی  و  پێشــکەفن  ئــەڕا 

فراوانــەو  دەوڵەمەنەێلــە  خــاون کارە 

ــی. ب

ــورد  ــەڕا ک ــەو ئ ــژێ: کارێ ک ئ ــا ئێ مئج

کردگــە هــەم دە دریــژای میــژوو کــورد 

بارزانــی  هــووز  نــام  دە  هەمیــش 

ــی کارە  ــە و ئ ــە بیی ــش بێ وێن خوەیانی

نێچیــروان،  دەورەی  دە  ک  بــی  یــە 

ــم  ــاێ هەرێ ــل هاوس ــت دەوڵەتەێ گش

گشــت  و  خــوەێ  عــراق  دەوڵــەت  و 

هێــز و حزبەێــل هەرێــم و دەوڵەتــی و 

ــگ  ــردن وە حوکمڕانی ــاوڕ ک ــی ب ناودەوڵەت

کــوردی ئــەڕا ناوچەیێــگ کــوردی.

دیــد  لــه   بارزانــی،  نێچیــروان  هه میــش 

ناوه نــد پەیوەندیــەگان ئــەرا تۆێژینەوەیــل 

ســراتیژی / کــەرت توێژینــەوە عراقیــەگان، 

بییەســە خــاون رێــز فرەیێــگ دە بازنــە 

ــان  ــەگان، ک ئەوەڵیەکەگەی سیاســییە بێگان

دەوڵەتەێــل  و  ئەمریکاســە  دەوڵــەت 

خوەرهــەاڵت نــاوڕاس ک یەیــش خــوەێ 

وه ل   پەیوەندییەێلــە  کــردن  بتــەو  ئــەڕا 

کشــوەرەێل هاوســای حكوومــه ت هەرێــم 

و  ئێــران  وەگــەرد  فرەتــر  خاســە،  فــرە 

جــوور  خــوەێ  ک  ســعوودیە  و  تورکیــە 

سیاســەمتەدارێگ گــەورا و خاون شــێوازێگ 

ــێوەیێگ  ــوو وە ش ــوردی ئ ــەت ک دە سیاس

هــن خــوەێ و هەمیــش وە شــێوەیێگ 

عراقــی گام ئەڵگــرێ.

وەکار بییــن و تەوانایــی حکوومــەت دە 

دوفێشــر  بارزانــی،  نێچیرڤــان  دەورەی 

دۆمــاێ ئــەوە ک چــەن چیــن لــە ئاوارەێلــە 

دووەێ  ئــەو  و  داعــش  تــاو  لــە  ک 

پەتــێ،  پــای  و  دەس  وە  داگیرکەرەێلــە، 

جــوور  کوردســتان،  وە  هــاوردن  پەنــا 

ــەو  ــاوڕاس ئ ــاک دە ن ــێ ئەمــن و ئەمن واڵت

ــاو  ــە وەر چ ــە، کەفت ــەی نائەمناکیی هەمگ

و بێ هیــچ دوچاوەکیێــگ یــە نێچیــروان 

بارزانــی بــی ک دڵنیایــی و ئارامــی ئەڕایــان 

دابینــەو کــرد هــە وەوجــوورە ک هەمیشــە 

کوردســتان و گەلەکــەێ خــوەێ پــڕ لــە 

ــی  ــت وە ئەمناک ــه  هەس ــڕ ل ــی و پ دڵنیای

ــە. بین

و  نویســەر   شــەنگاڵی  حەســەن 

باوه تــه   لــه ی   ، سیاســی  تۆیژینــه وه كار 

وە  بارزانــی  نێچیــروان  دەورەێ  ئێــژێ: 

خاتــر یــە ک مێوانــداری کــرد لــە نزیکــەێ 

غەیــر  و  عراقــی  ئــاوارەێ  ملیــوون  دوو 

عراقــی، دورانێگــە ک هــەر لــە بیــر ناچــێ 

ــووش  ــم خــوەێ ت ــا هەرێ چــوون ک ئەوس

گیچەڵەێــل  ئقتســادی و قەێــڕان دارایــی 

کــرد ک  هات بــی وەلــێ ســەرۆک کارێ 

ــە  ــرد ل ــی نەک ــا شــان خاڵ ــە تەنی ــم ن هەرێ

ژێــر ئــی بــار گرانــە ک وە ســەربەرزی 

ئەوەیــش،  دۆمــاێ  کووڵــەو  وە  گرتــەێ 

ــووم  ــاگەێ ش ــر ک س ــاڵێ ت ــوار س ــان چ ب

داعــش  هەڕەشــەێ  و  جــاو  و  جەنــگ 

و ترورســتەێلە دە بــان ســەر واڵت بــی، 

نێچیــروان  خــاس  مودیرییــەت  هەمجــا 

دە  تەنیــا،  نــە  ک  کــرد  کارێ  بارزانــی 

ســەنگەرەێل ســەربەرزی و شــەرەف، نــوای 

داگیــر کــردن کوردســتان گیریــا ک دە ئــەو 

ســەردەمە ک چــەک و عەتــاد هەمیشــە 

ئەڕەســیا وە دەس جەنگاوه رێلــە ئەوەیــش 

ــەێلێ ک  ــەخرین هێڕش ــن و س دە توندتری

عــراق ســەردەم وە خــوەێ دییــە.

ــم  ــەرۆک هەرێ ــەگە، ک دەور س ــە قس گوڵ

سیاســی  ســەرکردەی  جــوور  کوردســتان 

ــرە  ــەت ک ف ــد، تەنان ــار دەێ ــگ دی زیرەکی

سیاســیەگان  و  تۆێژینــەوەکارەگان  لــە 

و لــە نۆێنەرەیــل رای گشــتی ئوویشــن:  

پێویســتی  کوردســتان  هەرێــم  و  عــراق 

ــر  ــی هوی ــرێ هەکات ــەرکردەیلیگ دی وە س

نێچیرڤــان بارزانــی  و بــاس لــە توانــای  

کــەن  عــراق  گشــت  وەڕێۆبــردن  ئــەرا 

وە  ئەمــان  قــای  وەرەو  ســەرکەفن  و 

ســەرکردایەتیەگەی، ک ئەگــەر دەرفــەت 

ــەرەگان  ــتە جیوەجیک ــان پۆس ــەری لەب رکاب

ئــەرای بــوی. 

کارێ ک ئــەو ئــەڕا کــورد کردگــە هــەم دە کارێ ک ئــەو ئــەڕا کــورد کردگــە هــەم دە 
نــام  دە  هەمیــش  کــورد  وو  ژ مــ�ی نــام دریــژای  دە  هەمیــش  کــورد  وو  ژ مــ�ی دریــژای 
ێ وێنــە بییــە و  ێ وێنــە بییــە و هــووز بــارزا�ن خوەیانیــش �ب هــووز بــارزا�ن خوەیانیــش �ب
وان،  وان، �ئ کارە یــە �ب ک دە دەورەی نێچــ�ی �ئ کارە یــە �ب ک دە دەورەی نێچــ�ی
و  هەرێــم  هاوســاێ  دەوڵەتەێــل  و گشــت  هەرێــم  هاوســاێ  دەوڵەتەێــل  گشــت 
ن و  ن و دەوڵــەت عــراق خــوەێ و گشــت هــ�ێی دەوڵــەت عــراق خــوەێ و گشــت هــ�ێی
حزبەێــل هەرێــم و دەوڵــە�ت و ناودەوڵــە�ت حزبەێــل هەرێــم و دەوڵــە�ت و ناودەوڵــە�ت 
بــاوڕ کــردن وە حوکمڕانیــگ کــوردی ئــەڕا بــاوڕ کــردن وە حوکمڕانیــگ کــوردی ئــەڕا 

کــوردی. کــوردی.ناوچەیێــگ  ناوچەیێــگ 
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یــە لــە بەختــەوەری هەرێمــە ک کەســێ هاتگــە 

بییــە وە ســەرۆکێ ک هــەم ئایــم شــەور و بەیــن 

کردنــە و گفتگــوو و تەعامــوڵ وەرد گشــت، هەمیــش 

واڵتوەندەێلــە و حزبەێلــە و چاالکەێــل سیاســی و 

مەدەنــی و فەرهەنگــی، گشــتێ چۆچشــتێ یەکجــوور 

و  خــوەێ  وە  ئێعتــامد  و  کارەێلــەێ  وە  دڵنیایــی 

ک  بیژیمــن  ئــەر  ئەپــووڕێ  ک  دیــرن  قســەێلە 

گەوراتریــن هونــەر نێچیــروان هــەر ئــی ســەرمایەی 

سیاســی و ئێجتامعییەســە ک وە قســە کــردن و وتــن 

و ژنەفــن و دییــن گشــتێ جگەجگــە هاتگەســە دەس 

و یــه   یەکــێ لــە تکنیکەێــل گــەوراێ شایســتە بییــن 

حوکمڕانەێلــە ک هــا دە وجــوودی  .

گشــت جــارێ، نێچیــروان بارزانــی ســەرۆک هەرێــم 

کوردســتان، ئەکەفێگــە شــوون رێگــەێ وەر ئــەو 

هاوبــەش بییــن ئــەڕا وە یەکــەو نایــن ناکۆکەێلــە، تــا 

بــەس و پەیوەنەێلــە بــڕ و بتاوتــرەو بــکا ئــوو بەشــدار 

ناکۆکەێلەێــش ئــەکا تــا گشــت دەرەێلــە وە رۆی 

ــاوڕە  ــکا. وەێ ب ــەکا وازەو ب ــردن وەل ی ــە ک دەمتەق

ــرێ  ــگ دی ــین ریش ــەک ئەوڕەس ــە  ی ــوو و ل ک گفتگ

ــل  ــردن کیشــە و دووزەمەێ ــاوڕ وە چارەســەر ک دە ب

،  زات نێچیــروان بارزانــی پــڕه  لــه و ئحساســه  ك 

گشــت مەترســی و هەڕەشــەێلە ئــه كا  وه   دەرفــەت 

ــە  ــەو هەمگ ــە و ئ ــەو بن بتاوییەێل ــن ل ــەڕا دەرچگ ئ

ــە. قەێڕان

ــاێ سیاســەت بییەســەێ  ــی ســێ دە هــە ک دە دنی ئ

هونــەر  ک  ئــەڕاێ  بییــە  مەدرەســەیێگ  چــامن 

وە  بتوانــێ  ئێســە  تــا  بگــرێ  یــادەو  سیاســەت 

عەقڵــدارێ، دەرانەێــل سیاســی وازەو بــکا هەرچــەن 

ئــەو دەرانەێلــە هێــامن هــە کلیــل  کریــاگ مانــە ئــەڕا 

نێچیروان بارزانی 
وهونــەر سه رۆكایه تی       

فــرە لــە سیاســەمتەدارەێلە. 

رووژ  ئــەوەڵ  لــە  هــە  بارزانــی  ك   راســه  

ســه رۆكایه تی خــوەێ دەس کردگــه  وە دامەزرانــن 

رێ و رەوێشــتەێل تازەتــرێ تــا وە ســنگ ئەوانــە 

ــە  ــڕان هەس ــەخت و قەێ ــاغ س ــێ قون ــێ هەرچ بتوان

نێشــتامنی  حکوومەتێــگ  و  بپەڕنێــگ  نــاوە،  دە 

شایســتەێ  و  دەســتوورەێل  رەواداری  زامنــدار  ک 

ــم  ــەڕا هەرێ ــە ئ ــە ه ــێ ن ــێ بن ــل خــاس بب قانوونەێ

ک ئــەڕا گشــت عــراق، مئجــا دە ئــەو وەختەێلــە 

ــوون  ــەوی دە ش ــن ئ ــوون جیاوازی ــە ش ــت ل ک گش

ــەرۆکایەتییەگە و  ــاو س ــە ن ــتێ بیەرێگ ــەس  ک گش ی

دانیشــتنەوەێل فرەیێــگ ناگــه  ئــەڕا گشــت چاالکەێــل 

ــە  ــوونێ ل ــچ ش ــن هی ــش ئەزان ــە و ئەوانی و حزبەێل

ســەرۆکایەتی  هه رێــم ئــەڕا ئــی کارە بێهــر نییــە 

و هیــچ کەســێ لــە ســەرۆک نێچیــروان بارزانــی 

گونجیاگــر نییــە ئــەڕا ئــی کارە.

وە  هەمیشــە،  کــورد  میللــەت  ئەوانەێــش  بــێ ژە 

ــوور  ــگ و ج ــوور پاڵەوانێ ــەوی ج ــە ک وە ئ ــر ی خات

قارەمانــێ میللــی نووڕســتنە، وە تەمــان  لــەێ ک فــرە 

چشــتەێل تریــش بواگــە بــن دوروس و چارەســە ر بــکا 

ک ئەوانەیــش بــار فرەیێــگ خستنەســە ملێ یــا، چ 

بخــوازێ، چ نەخــوازێ! ئــەو وە پێشــتەوانەێ میــرات 

هــووز بارزانــی و خوەشــناوی باوگــێ ک وە ئەندازیار  

ــەو بێ ســەر  ــێ گشــت ئ ئاشــتی ئەناســینەێ،  ئه توان

و ســامانییەێلە ک هــن ناکوکــی و قەێڕانەێلــە بدەێگە 

ــەد  ــە ک بای ــاد داگ ــوەێ ی ــوەێ وە خ ــوون خ ال،  چ

وە گشــت کــەس و گشــت الیێــگ خــاس گــووش 

بــدا و یــە هونەرێگــە ک گشــت کەســێ نەدیرێگــەێ 

ــاو عراقیــش. ــاو هەرێــم و ن ئارامێشــت بیارێگــە ن

ئــەو وە پێشــتەوانەێ میــرات هــووز 
باوگــێ ک  و خوەشــناوی  بارزانــی 
ــار  ئاشــتی ئەناســینەێ،   وە ئەندازی
بێ ســەر  ئــەو  گشــت  ئه توانــێ 
ناکوکــی  هــن  ک  ســامانییەێلە  و 
و قەێڕانەێلــە بدەێگــە ال،  چــوون 
خــوەێ وە خــوەێ یــاد داگــە ک بایــەد 
ــگ  ــت الیێ ــەس و گش ــت ک وە گش
خــاس گــووش بــدا و یــە هونەرێگــە 

ــەێ ــێ نەدیرێگ ــت کەس ک گش

گـوڵ ســوو
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توئیــت نێچیــروان بارزانــی وە زوان فارســی، ئــەڕا خاتــر مــردن 
ئوســتاد شــەجەریان، ماموســتای ئاواز و مووســیقای سوننەتی 
ــران  ــام کشــوەر ئێ ــام شــەواچەێل فارســی زوان ن ــران، دە ن ئێ
جــوور  زوان  فــارس   تــر  کشــوەرەێل  و  ئێــران  دەرەوێ  و 
تاجیکســتان و ئەڤغانســتانیش فــرە دەس وە دەس کریــا و 

ــردن. ــەنێ ک ــتێ پەس گش

 نێچیروان بارزانی 
شاڕەزا و هه واخواز 

فەرهەنگ و ژیار ئێران  
رودوس فه یلــی
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