
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          محەممەد سلێمانی    
 ١وتاری 

                                                                    !و مێژووی کوردەنەتەوەیی هێمای ڕێبەرێکی  دکتۆر قاسملوو 
 ی کوردسررتانی رێررو   سررکوتێوی تیررتی ییدبرری دیێمررۆک  ت ودنرریتیوۆرک سررایەی  ٥٢ لە بیرروەوەری 
یە  پێتەیترری ڤررلە و پیرراوکون نی ڕێژیمرری رایونررای رێررو  و هاوڕێیررانی بە دەسررتی دکتررۆر قلررملوو 
 پرێ  باشرتوبوو رەملرا .   د  (هەتراوی ١٦٣١ی پووشرەەڕی ٥٥) لە سەر مێدی وترووێژ واڵتی روتویش

 ،بە شرررێوەیەکی رەو ترررۆڕێد لە تەورەی و شرررکۆی بەردی تەورە پیررراوی مێرررژووی نررروێی تەلررری کرررورد
شۆڕشری نروێی   گێ ەیشەهیا دکتۆر قاسملووی نەمو بگوین کە شایانی رەو موۆڤە تێکۆشەرو یەبات

ی نەمررو  وتررارە وەو ویررایەش پێیررکەا بەتیررانی بەردی دکتررۆر قاسررملوو ٥٢رەو   .بێرر  سررتا کورد
دەکەم و بەو هیو ی هەموو الیەش کار بۆ رەوەی بکە  کە بکۆن نی بارێنە د دتراو سرد ی تەورەیرا  

روی وەربگررررو  و سیماشررررارەوەکانی ڕێژیمرررری رایونررررایش لە دۆیرررری رێلررررتاد  بررررۆ  ررررارێکی تررررو 
  . ڕ ستەقینەیا  راشکو بکوێ

لە ڕۆنهەاڵتررری  کرررورد ناسرررو وی نیرررا  و یەبررراتی تێکۆشرررەرێکیورد بررروونەوە بە نێرررو الپەڕەکرررانی 
لە ڕ ستیا  توینگی و بایخی سیاسی و مێژووی هەیە  و ڕۆیری رەو مروۆڤە رەوەنراە دیرار  کوردستا 

و بەرچرررراوە کە  رررروواڵنەوەی ڕۆنهەاڵترررری کوردسررررتا  لە سرررری دەیەی ڕ بررررودوود  بە سرررریمای رەو 
رەملرررا  . قلرررملوویە.رەو مررروۆڤە تررروینگەی مێرررژووی هررراوچەریی رێرررو   شرررەهیا د. دەناسررروێتەوە

بە پێیکەشرکودنی   ،ڕێبرادەکەی  ینەمرو تەورەیری و  برۆ  ی بەردڕێدو وەیرابەمەبەستی دەرب ینی 
ترۆیکودنی یەبراتی نیەتری  خەیرنە سرەر نیرانی پر  لەبەرهەم و تییکە ب "کۆمەیە وتارێکا "چەنا 

و ڕێبرو ر    پێیکەا بە هاوڕێیا  و  کۆی رەو بابەتانەا  .ا کوردستانی ڕۆنهەاڵتنەتەو یەتی لە 
و رەنررا مانی ییدبرری دێمررۆکو تی  و برردووتنەوەی نییررتیمانی کوردسررتا لە نێرر بەوەیررای  هرراوبیو نی

و هیررو ی بەردەو مرری و تەشەسررانانی دیرراتوی یەبرراتی سیاسرری کررورد  دەکەیررن کوردسررتانی رێررو  
 .دەیو دین 
و تییر  بخیرنە سرەر بنووسروێ و بگرووتوێ  موۆڤە تەورەیە  رەو  نیا  و یەباتی لەسەر رەوەناەی

رەو ییرا کاری و لەیرۆبودووی هێیتا هەر کەمە و ناکوێ  لە تە  تێکۆشانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 



راسرودە ی رەوینا ر نی ڕێگا و ڕێبرادەکەی و دی ا  مقایلە بکوێیپێناوی راد دی نەتەوەکەپیاوە لە 
 .بکات

سکوتێوی تیرتی ییردو و نە و رەدمروونی تەلێر  بەنویری بێوچانی  پ بەرهەم و  نیا  و یەباتی 
 ارتونی و هەسرتی ترۆیە رەسرتاناوە سادقانە و دوور لە دەمبەشێوەی  لەیۆیگوتووە و رەتەر بێ  و 

و هەیلررەنگانانی بابەتیررانەی  یەوەاڵپەڕەکررانی تێکۆشررانی سیاسرری قاسررملوو  ۆیە نێررو برربە قررۆیی 
و و نەی رەتۆمرررا  دەتەیەنێررر   د هررراتوونررروێ و نەوەی  بە ی دۆرربکوێ، بێگوومرررا  سررروودلەسرررە

بەرترررررروی لە یرررررراو و  تەلرررررری کررررررورد بتررررررو ن   یێودەکررررررات کە بە ی ڕێگررررررایەکی تون رررررراود 
ی بکات و هێڵە تیتیەکانی تابیەت بە قۆنایی سەربەیۆی سیاسری کوردسرتا   بەهانییتیمانیەکان

ادی بەهێرد و ترۆکمەتو بەکەیرن و کەیکری تەو و لە قۆنایرانەی تەشەی پێبرارێ و بیروی  دەویەت سر
  .یەبات وەربگوین کە لە بەرنەوەنای کورد د  دێنە رار وە

کە برررۆ کرررورد نیررراو و هەر لە پێنررراوی  قاسرررملوو یەکرررێکە لەو سرررەرکودەدیار و نررراود ر نەی کرررورد
بەنویررری یرررۆی ییرررا ی رامررران ی سیاسررری و  نیرررانی  ستانییرررا ەوەری و سەربەسرررتی کوردبەیرررت

دی لە نیرانی و  بۆ هەموو الیەش روو  و راشرکو ویە کە دکترۆر قلرملوو . نەتەو یەتی تەلەکەی کود
و توینگری بە یەبراتی  ناوبانگییری وەالنراو  پلەوپرایەی بەردی یوێنرا و نراوتایبەتی هێنراو هەترا 

رەو وەو موۆڤێکررری . و لە راکامییرررا  هەر رەو ڕێگرررایەی هەیبرررژر د سیاسررری یەیکررری کوردسرررتانا 
کە بنەمررایەی  وشەیلری لە هەمروو دەسرکەوتێکی دەسرتی  ،نەتەوەکەید کۆکیکراری مرایی سیاسری 

  .تەورەتود سیاسی لە پێناو رامان ی  وەالبن ،  وپ بایەیبو بەالیەوە  یشدۆر
سیاسری و پێیرمەرتایەتی  بەنیرانییرۆی قاسملوو وەو موۆڤێکی یراکی و یەیکری نیرانی ترایبەتی 

شرایەکانی کوردسرتا   سەنگەر نی لەونیانێکی دۆر سادە لە تە  هاوڕێ و ها ، هاوکاتتۆڕینەوە و
کررود و هەر لەو بناەسررتەکەی  نەتەوەدێ ینرری نیررانی یررۆی تەریررانی ررراد دی بەشررێکی دەنیررا و 

  .سەری نایەوەبەسەربەردی  ڕێگایەشا  
بنەمررایەیەکی شۆڕشررگێو و نییررتیمانەەروەر لە تۆنررای قاسررملووی سررەر  دکتررۆر قاسررملوو لە د وێنرری

هەترراوی چرراو بە دونیررای پرر  لە نررابەر نبەری  ١٦٣١سررایی  شررەوی یەیررا ی بەپارێدتررای ورمرر  لە
 . کۆمەاڵیەتی و هەیێناوەری و وبورا سیاسی و 

چیکۆسرڤڤاکی )رابووری و سیاسی  لە پ  گ  د نلتی  یوێنانی بااڵ کە تا راستی دکتۆرە لە بەشی 
 . د نکۆ دەرس دەیێتەوە پ  گ لەوەردەتوێ و پاشا  لە یەکێ  لە د نلتگاکانی ( پێیوو

ی کوردسررررتانی رێررررو   پرررراا رەو پیرررراوە بەرد و دەتررررمەنەی مێررررژوو تررررو نی ییدبرررری دێمررررۆکو ت
 ، نەو هەر لە دەسررەاڵتەو بە  بەو هێرردە تەورە اتەوە بکرر  ،ی تێکۆشررانی راشررکو یەوەدەسررتەێکودن

یەیکی کوردسرتا    بگوە لە راستی دونیا و ناوچەی ڕۆنهەاڵتی نێوەر ستا  و  ڕۆنهەاڵتی کوردستا
یوێلرررتە سیاسرری و نییرررتیمانیەکانی بە نی لێرربکە  و هەا و شرررانادییەوە پیررتیوو ێرربە چرراوی روم

  و اسررررری کوردسرررررتا  سرررررەیوبکەسەریەسرررررڵی قۆنرررررایێکی نررررروێ لە مێرررررژووی سیدەسرررررتەێکودنی 
 هەرلەوکاتەییا  بە  یگای هیو  و رومێای تەلی کورد لە سەر نەییەی سیاسی ڕۆنهەاڵتی واڵترا 

 .(کوردستا )دەرکەوت



ی کررورد لە ڕۆنهەالترری بەهەق نیررانی ییدبرری دێمررۆک  تی کوردسررتانی رێررو   و  رروواڵنەوەرەو بە 
دیتمررا  پرراا شررەهیابوونی ی کارەسرراتێ  بەتیررتی بەسررەر بررارودۆیی سیاسرری و  .کوردسررتانبوو

 .کوردستا لە   هاتا  یکۆمەاڵیەتی نیانی ڕێکخو وەی
بەد یەوە و، تێاەکۆشررن  ی الو دشررکڵێ و کوردسررتانیەکا  دەبینررین بە ی  رێو نرری هێرردە سیاسرریە  

و هەسررر   نەمررراوە بە شرررێوەی ڕ برررودوو سیاسررری واڵتهەلرررومەر ی لەسرررەر دەورێکررری رەتۆیرررا  
  .بەدوورکەوتنەوەیەیا  دەکوێ 

کارێدمررا و هەیلررروڕ وی سیاسرری و نییررتیمانی لە سرررەر رەوترری یەبررات نررراکوێ بە موۆڤرری دەوری 
رەوەی دکتررۆر قاسررملوو لە ڕۆنهەاڵترری کوردسررتا  لە مرراوەیەکی تەلێرر  کوردتررا  . هێنرراوەرنەتیوێ

و لێرر   هێنررا رەو واڵتەد  مەاڵیەتیکەشررو هەو ی سیاسرری و کررۆ رەن امیررا  و تررۆڕ نی قررویی بەسررەر
پراا  لە هەیرا  وێیە کە سرەری تنی لەسەر مایی سیاسی کورد کودە بنرایەی رەو شۆڕشرە نریتێگەی

 .تێکچوونی کۆماری کوردستانا  شکەستی ییدو و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ٥وتاری
   "!و یە کوردبدووتنەوەی د نکۆی ڕۆشنبیوی  "دکتۆر قاسملوو  بەهەق وەو

لە یەبراتی توینر  ڕۆلی قاسرملووی لە سرەر  روواڵنەوەی نییرتیمانی کوردسرتا  برۆوەتە بەشرێکی 
لە شرانادی و  ناتو نێر  تێکۆشرانی پر دۆر بەسرانای یشتانکۆمەیگرای کوردسرسیاسی تەلری کرورد و 

یررۆرمی تێکۆشررانی لە سررەر شررک  و و و نەو رامۆنتاریەکررانی  قاملررلوو لە بیوبکرراتکتررۆر بەنویرری د
و  بەمەبەسرررتی بە هێدتوکودنررری یەبررراتی سیاسررری وێسررری و کرررۆمەاڵیەتی لە بەرچررراو نەترررسیا

  .د ڕێژر وە کە بنەماکانی لەسەر بەرنەوەنای تیتی نەتەو یەتی
ردی بوێو و بلیمەت کە شارەد ی و سیاسی  ڕێبەرێکی بەهێدی   ەکی وواڵنەوەیلە واڵتێکا  کاتێ  

 دەکرا یەبراتی تێرا  ڕێبەر یەتری  کە  ،کۆمەاڵیەتی تێتری و رەو نراوچەیەب هەلومەر ی سیاسی و 
محررایە  . لە پیرر  برر  ی یررۆیتەلررپیررتیو نی  ننەهرراتووی تەب ببەسررتێ  و  هێرردی لەبو پیرر  بە 

 یەیکری واڵتەکەیو هەنگاو بەرەود وە بهاوێژی   بەرەوکایبوونەوە  و الو دی  لەو هەرێمەد  شۆڕا
لە هاوکراری و پیرتگیوی  ،یا  بەپێچەو نە تەب لە رەوتری تێکۆشرانی سیاسریا  ابک ینارومێا تۆشی

 .بێبەشیبکات
و  "دەرکەوتلە مێرررژوود   کرررورد بررردووتنەوەی د نکرررۆی ڕۆشرررنبیوی  "دکترررۆر قاسرررملوو  بەهەق وەو 

ردسرتا  دەسرتی وکی یەیکری و تەشکیالتیەی بە پیتیوو ن نوێ هەوییاەد  لە ڕێگای رەو تێکۆشانە 
بنەمرای ییکروی  دکترۆر قاسرملوو رەوەبروو کە  .یەباتی کورد بە راکرامی یرۆی بگەیەنێر  پێکودەوە

مرایە سیاسری و رررابووری و کۆمەالیەتیەکرانی تەلرری کرورد بە شرێوەی تیررتی لە دەسرتووری رێو نررا  
ڕەنگبا تەوە و بۆ هیچ الیەش قبو  نراکوێ مایمرا  لەبەرچراونەتیوی و وەو هراووالتی پرلە دووهەم 

و پیرررتیوو نیکود  لە ییکررروی  و دەدپەروەری کرررۆمەاڵیەتی سیاسررری  دێمۆک  سررری. سرررەیو بکررروێین
بەتوینگترررروین لە پررررایە  ،لە نێررررو ییرررردو و رۆرتانەکررررانی ترررروی ییدبیررررا  مررررودیویەتی بەکررررۆمە 

 سررتی بەڕ .د  ی کرروردەوەی نرروێی تەلررنێررودرێن لە نێررو برردووتییکویەکررانی دکتررۆر قاسررملوو دەنم
ڕییرەی بیووبراوەڕە دیمۆکو تیکەکرانی بەباشری بە  .سرەردەمیخۆیبووهاوتا و بلیمەتری ڕێبەرێکی بێ

رێلررتایش ڕێررژەی بەرچرراوی یەیرر  نێررو یەیرر  و چررین و تررووێژە کۆمەاڵیەتیەکانررا  بررڤو بررۆتەوە و 
لە    وەو رەستێوی پ شرەنگا ر و  دەکە رەو موۆڤە تێکۆشەری کورد  پیتیوو نی لە ڕێبادی سیاسی 

ی ڕدترراریخو دی لە تررابەدی هرراتنی رامرران ە کررانی شۆڕشرر یەبرراتەکەی  ودەدرەوشررێتەوە مێررژوود  
 ، د یهێنرراوە قاسررملوو لە کوردسررتا   نرروێیە کەییکرروییە  رەو ڕێچررکە  .درێررژەی دەبرر  کوردسررتانا 



سررتا  لە یەیکرری کورد نرراتو ن  پێیرری رەورەوەی یەبررات کۆسررەێ وهرریچ کەناو  هەیە یبەردەو مرر
 .بەرەو نارومێای بەرێاڵنی یەی  و کۆمە بگوێپێناو رامان ی سیاسیا  

لەو یە سیاسری و دیەڵۆماسریە نێونەتەوەیەکانرا  هەبروو و یشارەد ی دەتمەنی لە پەیوەنراقاسملوو 
و کراری چەنراین سرایەی کە پێیرتو هەلرومەر ی برۆ  بودپێیر ەوا  کێیەی کروردی براا بەرشراستە
لەو پەویەنرایەد  برۆ  نراود ری  دۆربەراکام تەیانا و دۆستی بە ڕێگای کوردتود  لێنار بوو، ینەڕە

رەو کەسررایەتیانەی  یهررا  رەو دۆسررتە بەنویررانەی کررورد  کە  . کررورد و کێیررەڕەو کەی پەیررا کود
رێلررررتاا بە پەڕۆشررررەوە چرررراوەدێوی بەسررررەر ڕەوشرررری سیاسرررری کوردسررررتا  دەکە  و الیەنگرررروی 

یرررراکی چارەسررررەرکودنی راشررررتیانەی پوسرررری کررررورد دەکە  لە چێررررو ر چێرررروەی رەو واڵتررررانەی کە 
لە الیەنگوی و پیتیوو نی دۆسرتەکانی دکترۆر قاسرملوو   .بەسەر یۆیانا  د بەشکودوە یا کوردستان

 یبیومەنراموۆڤێکری قاسرملوو .سەربەیۆی کوردستا  تەشەیکودوە رێلتا هەتا سنووری تەلی کورد 
ییکویەکرانی ە قینەی ڕێگا و ڕێبادی یەبراتی نەتەوەیبروو و چەمرکە یەللەیی و تێکۆشەرێکی ڕ ست

ی مرایی سیاسری نرەعبیو بوو  لەو شۆڕشەی کە لە کوردسرتا  دەسرتی پێکو بروو لە پێنراو رەسرتانا
                                                                                .کوردد 

قرررویی یلرررتە سرررەر  ەسرررتەی تەلێررر  بوینێکررری  لە دەسرررتا نی ڕێبەرێکررری رەو ترررۆ، بێگوومرررا  
 تراریگەری دکترۆر قاسرملوو لەسرەر شرۆڕا دەورو . ا لە ڕۆنهەاڵتی کوردسرتانسیاسی   وواڵنەوەی 

نەونەنکرودنەوەی سیاسرەتی  "  رەو هەلومەر ەی پێ  هێنا کە بە شێوەی راکرادیمی و د نلرتیانە 
مررا تەقلیررایەکانی دەسررتەێکود و هەمرروو هێ لە ڕۆنهەاڵترری کوردسررتانا  بدووتنەوەیرری سیاسرری کررورد

 . "ا  کودەوە یییدب ی کاری وو وەی تۆڕی و دەرتایەکی نوێی بەرنیانی ڕێکخ
ەیری و مرۆدێ نی مێرژووی هێمرای ڕێبەرێکری نەتەو شریاوی دکتۆر قاسملوو رەو تێکۆشەری کوردە کە 

وەش تێکۆشررررەری ،دسررررتانە و بە هررررۆی برررروونی دۆر تایبەتمەنررررای دیررررارو بەهێرررردی سیاسرررری کور
و هەرلەو پەیوەنایەشرا  پێیرنیاری  بناسرێنین ڕێبرادی رراد دی و سەربەسرتی کروردیماناونەناسی 

  "و یرە لە ڕێبرادد  دینراوو بکەیرنەوەلمووی هەمیقاسر "ێرویسەنتەرێکی لێکۆیینەوەی ڕۆشرنبوی بە ن
و نە و باسە  سیاسی و کۆمەاڵیەتی و رابووریەکانی بخوێنەوە بەرچاوی نەسڵی نروێ کە رێلرتا بە 

  .ستا  دەکە دلە کور  ی سیاسی و کۆمەاڵیەتیا توەوە بەشا ری لە یەباتوشیاریەکی دۆر
کە لە رێو نا  بە سەنگەری بەرتوی و دێمۆکو سی سەر نلەری ناوبانگی  بوو کوردستا  رەو شوێنە

  شۆڕشررری یەیکررریسرررەر وەچررراوی هیو یرررا  ب یبۆ رێرررو   ڕۆییررر  و دۆر بەی نەتەوە بناەسرررتەکانی
دەستی پێکودبروو و هەترا یاکا  ڕێژیمی رایونای رێو    سەرکوتی بەدنی سیاسەتیکە  کوردستا  
بەهررۆی ییدبرری دێمررۆک  تی کوردسررتا   .دەردەکەوتررن ترروبەهێد و بەریو ونترروشررەپۆلەکانی  دەهررات

کوردسرتا   یراکی  ترو نی دۆر لێبر  و نە بەرتروی لە (قاسرملوو.د)د نای و بیومەنرای ڕێربەرەکەیەوە
 کرررررۆمەاڵنی هەرو ی کوردسرررررتا   و وچررررروو  بەارێدێررررر نێمەتوسررررری لە لە تەلررررری کرررررورد  و بکرررررا 

 .بەرەورامان ی تەورەی سیاسی لە دەوری بەرنامەی ییدو کۆبکاتەوە
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ٦وتاری
  . بدووتنەوەی سیاسی ڕۆنهەاڵتی کوردستا  بە دکتۆر قاسملوویەوە دەناسوێتەوە 

ڕێبەر یەترری دکتررۆر قاسررملوو نەیتررو نی  شۆڕشرری ییدبرری دیمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو   بە رەتەر 
ی یرررۆی بەتەیەنێررر  وەو رەوەی تەلررری کرررورد چاوەڕو نیانررراەکو و یەونررری راکرررام کوردسرررتا   بە
رومێررای الی هەمرروو الیەو راکررامی رەو شۆڕشررە لە کوردسررتا  رەوەبرروو کە  بەاڵم  .هەمییررەیانبوو

و مر  برۆ  درێرژەی دەبر  ا رامان ەکرتاوەدی هراتنی  کە یەباتی ڕدتاریخو دی کورد  ەوەدورستکود
و بەربەرەکررانی کودنرری  دەبرر  لە شۆڕشررکود  تەلرری کررورد بەردەو مو  وێ رایونرراەکا  نەوی نرراک

 .یکوومەتی رایونای رێو  
تررا سررەلمانانی  بێگوومررا  رەو پەیررامەیش کە یەیکرری کوردسررتا  بەردەو مرراەبێ  لەسررەر یەبررات 

و دینیرابوو   بەتوێی رایوناەکا  تەیی ،  کۆمەاڵیەتیەکانیسەر ەمی ماف و راد دییە سیاسی و 
دۆر دڕنرا نە هێوشیانبۆسەرکوردسرتا  دەسرتەێکود بەشرێوەیەکی  دو  ار. لە یۆڕ تەری تەلی کورد

و نمارەیەکی دۆر لە دەیمەتکێیرانی شرارو الدێیرا  شرەهیا کرود و تونرای دۆریرش سروتێنار   یرا  
     .ڕ توێدر   نکود یا ڕ یا تو کاولکو   و یەیکەکەیش بەدۆر بۆ شوێنی

ی دۆر بەنویررری پێیرررکەا بە ەبە درێژ یررری مێرررژووی لە مێرررژینەی یرررۆی ڕۆی یەیکررری کوردسرررتا  
قوییخرۆی بێگووما  ر د مەیش بارەتای ڕدتاری کوردستا  کودوە و یوێنی دۆری لێچۆڕ وەتەوە و هە

و بۆماوەیەکی درێژ راسرەو ری نالەبراری  بە  ێهێیتووە ، یتیمانی د تیوکو ود لەسەر  ەستەی نی
  .دیاربووەلە سەر پاشەڕۆنی یەبات 

 لە نراوچەیەکیبەاڵم تەلی کورد هەرتید دەس  بەرد ری مایی سیاسی نەبووە و بەیێو ی یەبرات 
ونمنرری دۆر و شررەپۆلەکانی شررۆڕا د هەیررا وەتەوەسررەری ی ترروی کوردسررتانا  بەدنی د تیوکەر نرر

 .ەهەر سا  و نیگەر نکودۆتەو
لە مێرررا ی کوردیرررا  بەرتوێمرررا  دەکەوێررر ، هەسرررتێکی بەردی  "وشرررەی ڕێررربەر "کاتێررر  بررراس لە

دەترروێ و دەپوسررین رررایۆ کررام لەو تێکۆشررەر نەی ی و مێررژووی سررەرەتاپای  ەسررتەما  د نییررتیمان
ەکی بررۆ کەسررایەتیکررورد دەترروێتەوە یررا  لەسررەر رەساسرری ی پێررو نە و میکانیدمێرر  رەو نادنرراوە 

ێنوێ و رەو کررررود رە ی ڕەنگررررا نەوەیەکی لە نێررررو یەیکررررا  هکررررورد بەکرررراردەسیاسرررری و مێررررژووی 
  .لێاەکەوێتەوە و بەی شێوەیەش هەیلەنگانانی بۆ دەکوێ

  



ناوبانگی بەهەموو کوردستانا  بڤوبرۆتەوە  کورد" و کود ری  ەللەیی ڕێبەری ی "دکتۆر قاسملوو بە
کود و رێلتا بە ڕێگای راد دی کوردستانپێیکەا ا  نیانی یکە بۆ تەب نیا و لە پێناو یەیکەکەی و 

وەو ڕەمدی روناکبیوی سیاسی و یەباتگێ ێکی دەتمە  لە مێرژوود  سرەیودەکوێ و کەمرکەس هەیە 
و تررراڕ دەیەو راشرررنای کرررارو یەبررراتی  تەورەی رەو ڕێررربەرەی نییرررتیمانیەی هەسررر  پێنەکودبێررر 

برردووتنەوەی سیاسرری ڕۆنهەاڵترری  "رێلررتاا دۆر کەسررایەتی نرراود ری دونیررا هە  کە  .نەبووبێرر 
وەیتێر    ."و شۆڕشرکەیش بە بەرهەمری رەو دەد نرن ەوەکوردستا  بە دکتۆر قاسرملوویەوە دەناسرن

، بێگوومررا  ی  دەتێرر برراس لە تەشررەکودنی شررۆڕا دەکرروێ و چاوبەدەسررکەوتەکانی رەو یەبرراتەد
و رەو شۆڕشرە بەهێرد و بەربڤوەمررا   کەسرایەتی دکترۆر قاسرملوو بەدرەوشراوەی دەکەوێرتە بەرچراو

ڕێکخررو وە  بررۆ  دێررتەوە بیررو کە بەدنی یکرروومەتی کۆمرراری بەنرراو ریلررالمی رێررو   لە کوردسررتا  
  .بکوێ بە یهانی  و لەالیتوییەوە بەرێ  بەرەو چارەسەرکود   کێیەی کوردرەوەی 

یمرری ناوەنررای بە هێررد بەدنی سیاسررەتی ڕێژو  هێرردی پێیررمەرتەی دێمررۆک  ت رەوەنرراە بەربررڤو 
چاالکی سیاسی و نید می رەن اماەد ، دۆر  ار   دەسەاڵتی تار نی دەهێنایە کوردستا  بۆ رەوەی 
لەسررەر پوسرری سیاسرری کررورد لە تەب نرروێنەر نی کررورد و ییدبرری دێمررۆکو ت کە بەد ینەمررۆی رەو 

تی ڕێگاچررارەیەش بەمەبەسررتررۆی  سیاسرری رەن امرراەدر  بررۆ رەوەی تفتوو ،شۆڕشررە نرروێیە ناسررو بوو
و پررێش بەو شەڕەد سررەپاوەبگو  کە ڕێژیمرری رایونررای بە دنی  چارەسررەرکودنی کێیررەکەباۆدنەوە

رەو کررررات ڕێررررژی  کرررراتی بەیێرررر ۆدەد  و بەرنررررامەی پ چەکررررود  و  .ڕ تەیانررررابووی تەلرررری کررررورد
ڕێکلختنەوەی هێدەکرانی کودبروو بەکرود ری بنچیرنەی هەترا لە دو ڕۆند  بەترژی کوردیرا  بکرات و،  

 . ێتەوەکوردستا  بگو
و ڕێرررژی  بەراشرررکو   راکرررامێکی رەوتۆیرررا  لێرررنەکەوتەوە  رەو کرررات  هەرچەنررراە د نییرررتنەکا  

دکتررۆر قاسررملوو دۆر ررار . لە دەسررتووری واڵتررا  یەت بەسررەرد  هێنررابوو یەترریمەسررەلەی نەتەو 
دنمررنەکەت  دی، دەتررو نی لەو ڕێگررایەوەکاتێرر  بەهێرر: "بەروونرری لە بررارەی  وتررووێژەوە دەیگررووت

دەتررو نی دەسررەاڵتی  کررات ورەتەر د و کانییرر   ێبە ێنەکررات و ها ،ناچررار بررکەی توێرر  لێبگرروێ
 ."و تێیا  بگەیەنی کە مایی تۆ چیە مەرکەدی لە د و کانی یۆت راتاد ر بکەیەوە

هەترا لە نیانرا مابوو رەو یەبراتە  ،دکتۆر قاسملوو بەو شێوەیە شۆڕشی لە کوردستا  دەستەێکودو 
و لە هەموو شارو ناوچەکانی کوردسرتا  یەبرات پەرەی  ێکی دۆر دیار و چاالو دەچۆوەپێشبە شکڵ

  .رەستانابوو
کەسرایەتی رراوێتەی  ،ی شۆڕشرگێ  نە کی بەردی نیانتایبەتمەناییەوەو  ی نەتەوەی بەروشەی ڕێ

ڕێررربەری  شایلرررتەی بە ،و یەیکررری کوردسرررتا  دۆر بەشرررانادییەوە ەوبرررو دکترررۆر قاسرررملووی نەمرررو
یەکرری بدووتنەوە رەو کەسررایەتیە نییررتیمانیە برروو کە ڕێرر ەوی دکتررۆر قاسررملوو . د دەنررێننەتەوەی 

و هەنگاوەکرررررانی  تێررررا  بەر ەسررررتەکود کرررروردی ناسرررریۆنالیدمی مررررۆدێ نی "بەرینرررری سیاسرررری 
رەو شۆڕشرە  ڕێربەری دۆر بە لێهراتووی  و " ا لە ڕۆنهەاڵتری کوردسرتان بەوراڕ ستەیەد  یێو توکرود

مەتی کوردسرتا   و بەدو ی تێکچروونی یکروو، نوێیەی کود کە لەسرەر دەسرتی رەو سرەری هەیرا بوو
بڤوەلێکودنررری ڕێکخو وەکرررانی ییررردو پررراا د تیوکرررو نەوەی مەهابررراد لە الیە  رەرتەشررری شرررای 

 . رێو نەوە



 
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ٤وتاری
 !هێنایە تۆڕێ" رێو نییوەنەتەوەی بوونی " دکتۆر قاسملوو چەمکی

ە رێو نرا  دکتۆر قاسملوو لە مێژووی سیاسی رێو نرا  رەو ر سرتیەی برۆ هەمروو الیەش سرەلمانا کە ل
راد یررانە و شۆڕشررگێو نە دۆر  یررنچ نەتەوەی تررو دەنیررن و  ەو ی یررارس پ ررگە لە نەتەوەی یەرمرران

هێنررایە تررۆڕێ و مێررایای رەو سررەردەمی واڵترری بەیررۆیەوە " یرروەنەتەوەی برروونی رێو نرری" چەمکرری
رەو ییکرروە تەلێرر  تررادە برروو و دۆر الیەنرری رێو نرری تۆشرری شررۆش کررود  و بەدەیررمەت . سررەرقایکود

دەچوونەنیوباری رەوەی کە بڵێێن لە رێو نا  کورد و نەتەوەی تویش دەنیرن و دەبر  مرایی سیاسری 
 . تیا  پێباڕێو نەتەو یە
پیتیوو نی لە یەبراتی یۆیرا  لە  بە شێوە و یۆرمی  یا یا  و دۆر راد یانەتەلی کورد لەرێلتاد  

مگەکانی دەسرەاڵت لە ڕێژیمری رایونرای و نێو تۆڕ نکاری لە د و ی کوردستا  دەکە  و بەکودەوە 
 دەکە  مایی سیاسریبەو پەڕی نیویەوە باس لە  هێناوەتە تۆڕێ و وەو پوسێکی توین   یا  رێو ن

کرۆمەالنی یەیکری . پیتیوو نی تۆڕ نکاری نوێ دەکە  لە رێو نرا و بەراڕ ستەی یەباتی پارلمانیا 
،  بەسەرشانی یۆیانەوە و قورسای بەبارتو نی ی کوردستا  وەش سااڵنی ڕ بودوو شۆڕشکوردستا  

 .پیتیوو نی لێاەکە  و هاوکاری و بەرهەمی دۆر توینگی یۆیانی د دەنێنسەیو ناکە  و بەیکو بە 
مێژوویەکررری دۆر کرررورتی هەیە و لە دوو دەیە تێرررەەر ری سیاسررری و نەتەوەی لە کورسرررتانا ، وشررریا 

لە پێنرراو ڕدترراری  ا یەباتیرر رێلررتا پیررتیوو نی  ڕ دەی ، یەیکرری کوردسررتا  هرریچ کاتێرر  بە نابێرر
  .نەبینو وە ا ینەتەوەی

د  هەمررووی یررۆی لەویررایەدۆر بەردبررۆتەوە و کررورد  یو سررتە سیاسرری و نەتەو یەتیەکررانی راسررتی  
 و  برر  بەتیررتی و نەتەوەکررانی واڵت  هەمرروو الیەش دەبێرر  هرری  رێو نرری د هرراتوودەبینێررتەوە کە 
بە سیاسەتی هەس  کام لە نەتەوەپێ  هێنەرەکانی واڵت لە پ ۆسەی سیاسی نوێا   بێئەوەی هیچ
یکرروومەتی پرراا د ڕمررانی ڕێژیمرری دەرەورەترری رێررو   رەوەی دەیو دێرر    .بەکە پەر وێدیلررتن 

هاوبەشی سیاسی ب  و یکوومەتێکی بنکەیو و نری نییرتیمانی د برمەدرێ  و  لەسەر تەو یوق رێو  
سرررنوور و   تەالنەی کە لە مێژسرررایە لە و دەسرررتووری واڵت مرررایی بەر نررربەر برررا ت بە هەمررروو رەو

ی رێررو نیش پێکهرراتەیەکی و واڵترر ناسررو وە یا ا  دەنێررن کە بە نییررتیمان وت  ییاکانیرر سررەر وردە
 . یوەنەتەی هەیەو ناکوێ رەو مەسەلەیە لە بیو بکوێ 



رەتەر بێررر  و نەتەوەیەش یاشرررالە چەمکررری  وسیاسررری و مێرررژوویە واڵتێکررری یررروەنەتەوەی  رێرررو   
ررابووری و الیەنگوی سەقامگیوی سیاسری و لەڕێگایەوە ناتو نێ  یوەنەتەوی واڵت بکات، بێگووما  

بەدەس  بخات، بەیکوو واڵت بەرەو قەیو نی نروێ دەبرات و هریچ الیەش رەو  رار کۆمەاڵیەتی واڵت 
قبروو  ناکوێر   هێدێ  لە رێو نی ییاڕ   و دێمۆکو تی  د    .ناتو ن  چاوپۆشی لەو مەسەلەیە بکا

ررررێمە  بە شررریاری  "و بەڕێوەبەرێررر  بیهەوێررر  واڵت   سیاسرررەتی هەاڵو رد  و پەر وێدیلرررتن بە
 " یررا  لە نێونرراوی رررێمە لە پاشررماوەی بررابە تەورەی راریرراین و رێررو نینهەموومررا  ملررویمانین 

و کێیررررەی  رێ بەالڕێررررا بە لەسررررەر مەسررررەلە رەساسرررری و بنەڕەتیەکررررا   ی تەالنرررری واڵتبیررررووڕ
  .نەتەو یەتی پیتگوێ بخەرێتەوە

ەریەتە بە واڵت رەو  ارەیرا  رەو د یەیکری  چوونکی راسرتی وشریاری سیاسری کرۆمەالنی میلیرونی
بە چارەنووسی هاوواڵتیرا   هێدو الیەنێ  نادەت کە بەپێچەو نەی ریو دەیا  تەمەی سیاسی  چهی

و یکررروومەتی تررراک ەوی یاشیلرررتی کە  ویلررر  و رامررران ی الیەنەکرررا  لەبەرچاونەتوێررر  بکرررا و 
 . یکوومەت د بمەدرێتەوە ،بکا نوێنەر یەتی کەمایەتیەکی دۆر بچووش لە رێو نا 

تررو  ، برۆ رەوەی  ررارێکی تەالنرری واڵت برر  و   دەبێرر  بە رییرتیای نەییرەی سیاسرری و ریرا ری رێرر
دەستە و تاقمێکی دیکتاتۆر و پیکەوتووی سەدەکانی ناوەڕ س  یۆیا  بەسەر چارەنووسی تەاڵنری 

نرری نییررتیمانی د بمەدرێرر  کە هەمرروو و ریو نررا  یەردنەکە  و یکرروومەتێکی دێمررۆکو تیکی بنکەیو 
نروێ د  و مرایە سیاسری و  یکروومەتیلە  کۆمەاڵیەتیرا  برکە ڕەنگەکا  هەس  بەبوونی سیاسی و 

وەو  مرایی  نەتەو یەتیەکا   کە هەترا سرنووری سرەربەیۆی سیاسری بر و ت لە دەسرتووری رێو نرا 
 .  ێبگوێ  سیاسی و  نەتەوەی 

دەسررتووری واڵت  لەسررەر بنەمررای لێرر  تێگەییررتن و لەبەرچرراوتوتنی مررایی یەکترروی د ب ێررژرێ و 
یوکم  نی کە دەسەاڵتی ییاڕ   ب یاری لەسەر با ت، دەسەاڵتی هەرێمی بە بەشەکانی دەسەاڵتی 

  .تێا  دەنین... رێو   با ت کە نەتەوەی وەش کورد و رادەری و عەڕەو و بەلوی و
دکترۆر  ، رێرو   بەسرەر یکروومەتی پاشرایەتیا سەرکەوتنی شۆڕشی تەالنریپاا رەو بەرنامەی کە 

و  دەکرود پێرا توی لەسرەر ،یدبی دێمۆکو تی کوردسرتانی رێرو  یاسی قاسملوو وەو بیووباوەڕی سی
بەمەبەسرتی نییرتیمانی کۆشا بۆ رەوەی کرۆدەنگی سیاسری و اەدۆر لێب  و نە  لە راستی ریو نا  تێ

، بەاڵم بە هررۆی الو دی و کرردی هەسررتی نەتەو یەترری لە بەشررەکانی  بەدەسرر  بێنرری بەدی هێنررانی 
  .توی واڵتا  ب  نەتی ە بوو

توینگرری رەو بەرنررامەیە د بەشررکودنی دەسررەاڵتی ناوەنررا بەسررەر نرراوچە   ێگررای سررەرن  و  یررایی
 کە و هەروەها سیلتمی سیاسری و ریرا ری بە ۆڕیر  ڕێکبخروێ (هەرێمەکا )یودموییاریەکانا بوو

و لە روی  روتو ییەوە  مایی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و رابووری هەمروو تەالنری تێرا لەبەرچاوتیو ب 
 .ەرێمە سیاسیەکا  دیاری بکوێسنووری ه

و و یرررروە ڕەهەنرررررای   و کررررۆمەاڵیەتی دۆر دنو ر برررروو لە بەر هۆکرررراری سیاسررررریبەد یەوە  بەاڵم 
بکرروێ و بەیکرروو   بەاوالیەنەکانررا ، کاربۆیررایی هررا و هێررد سیاسرری لە نێررو   ریررارۆلۆنی ییکرروی 

و بەرنرامەی  د دەنرابە ۆریر  یرۆی بە مییروەری چارەسرەرکودنی کێیرەکا  هەرالیەنێکی سیاسی 
 . پێییاوتوبوو لەوەی تویا یۆی 



یەمرری  ڕێرربەری تەورەی سیاسرری و مێررژووی کررورد دکتررۆر قاسررملوو لە ڕەوشرری رەوسررای رێو نررا ،   
بیرررووڕ ی هێررردە سیاسررریە سەر نلرررەری و  ،رەوەی هەیگوتبررروو کە بەهەر ڕێگرررایەکی مومکینرررا ب 

 ە بەر نبەر ڕێژیما  بە دەسر  بێنریڕ وەستا  لبەشی تیکۆشا  و وکوردستانیەکا  بۆ الی یایی ها
یررررا  لە رەتەری  ا  وتررررووێژ دەسرررر  پێرررربکە یررررمەرکەدیکرررروومەتی  لە تە   ەوەو بەهەمرررراهەنگی

  .پەالمارد نەوەی ڕێژیما  بەرتوی لە دێمۆک  سی سیاسی و مایە نەتەو یەتیەکا  بکوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ٢وتاری

 !مەر ەکانی نەتەوەبوونی لە رێو نا  سەلمانادکتۆر قاسملوو 
دکتۆر قاسملوو بە د نای یۆی تو نی دۆر شارەد یانە بەرنامە و ستو تیژی سیاسری ییردو د ب ێرژێ 
و یەد یەکی رەوتۆی لە کوردستا  پێ  هێنا کە تەلی کورد بۆ  رارێکتو نەکەوێرتەوە نێرو تەونمروو 

یای سیاسررررری و کرررررۆمەاڵیەتیەوە کە بەو هرررررۆیەوە دیرررررا  بە و کررررراریگەری رەو ییکررررروو ریررررراۆلۆن
دەسررکەوتەکانی بگەیەنێرر  و لە  یرراتی پارێدترراریکودنی لە مررایی سیاسرری یررۆی، بەشررێوەی تررو 

 .بلوت  و یەبات بکات
ا  لە دەسرتە چە   یراو دد  کە یۆیربوونی هێدەکا  بەسەر بیوو ریارۆلۆنی  ابە هۆی د بەبەاڵم 

مەدهەبی د  دەبینیەوە  دەمینەی لێر  کۆبوونەوەیرا  نەڕەیلرا و هەترا برۆ  ت و  و میللی و دێمۆک
یدبرررری دێمررررۆکو تی کوردسررررتانی رێررررو   و لە تە  ی ا ییررررادن یەترررری لە تە  یکرررروومەتی ناوەن

وو نی هێنررراێ  لە ییدبەکرررا  پیرررتیهەترررا  و شەیلررری دکترررۆر قاسرررملوو ڕێکرررنەکەوتنت ەبەترررایەب
و رەو ب یارەیرررررا  بە  رێو نیرررررا  دەکرررررودی وومەتی تادەبەدەسرررررەاڵت تەییرررررتووسیاسرررررەتی یکررررر

  .هەیبژ ردنێکی تون او دەد نی
نراو بەدەلیلری رەوەی دەییدبی توودە یەکێ  بوو لەو ڕێکخرو و نەی یرۆی بەالیەنگروی یرومێینی د 

سرررررەرمایەد ری  ویکرررررای بەردکرررررودۆتەوە و دنی بەرەیمڕێژیمررررری رێرررررو   شرررررییاری مەرگ بەر رە
رەو   الیەنگرروی لە یکرروومەتی نرروێ دەکە  و رامررادە  بەرترروی لە واڵت بررکە  لە  .دەوەسررتێتەوە

کە یومێینی و د رودەسرتەکەی بەیو پتروین روبەرووی رێو   بکوێتەوە، بەر نبەر رەو مەتوسیانەی 
 .شێوە یەرمانی یوکم  نی بەسەرد  دەرکودبوو

، ەنرررگەوە لێررری تێگەییرررتن وو کۆمەییررر  بەدر بینرررو  روود وەکرررانی رێرررو   لە پاشرررا  راکرررامەکەی 
لە پاشررا  و  یەوە بەریا  توتبرروووسرریار نەهەیوێلررتیکی بەتەو وی نابەرپ توودەیەکررا  لەبنەڕەتررا 

کاتێرر    .سررەبارەت بە روود وە سیاسرری و کۆمەاڵیەتیەکررانی ریررو   هەیویلررتی هەییررا  تەییررتن
 بەباشری  تو نی، پێشوەدەچۆهەنگاوەکانی و بەرەو بەهێدی  ڕێژی  لە رێو نا     پێیخۆی قایمکود

کە  تەورەی بەسررەرد هێاننتوودەیەکررا  بخررو ت و بەاڵی دۆر مویالیفررانی و بەتررایبەت  ی میرروور
 .بکەنەوەرسایەکەیا  نەیانتو نی پیتیا  ڕ س  لە نیوقو یشرێلتاتا
یش کە وەو ییدبرری ترروودە بیویررا  دەکررودەوە و لەو د ویەوە سررەیوی دیررارە رەو هێرردە و دەسررتانە 

و دروسرتی لە ڕ ستی  بەسەر روود وەکانی واڵتا ، تێەەڕ بوونی دەما  بە واڵتیا  دەکود،بارودۆیی 



 تێرر و نین و یوێنررانەوەی ییرردو تێگەییررتن و دەرکیررا  بە  هەیلررەنگانا  و هەیویلررتی سیاسرری 
کە ترررراڕ دەیەش پیررررتیوو نیا  لە سیاسررررەتی   .کودهەیەیخۆیرررران لێکررررا نەوەیدروسررررتی یرررراکا و 

باسری ییدبری تروودەی رێرو   کرو وە و رەوەنراەا لێروەد  وەش نموونە  ،بوویکوومەتی یومێنی کود
 .و  ێگای نیە بەدرێژی باسی رەو بابەتەبکوێ وەش هێدێکی تەورەی رێو   کایییە

لە نێویۆیانرررا  یەکگوتررروو و هاوبەشررربن لە رەتەر  تەالنررری رێرررو    ییدبررری دێمرررۆک  ت پێیو بررروو 
برررارودۆیی رێو نرررا ، لەالیەش لەرووی هێررردەوە پانترررای لە پەیوەنرررای لە تە  سیاسررری  ب یرررارد نی

تەورە و بەرینتو دەکە  بە شوێنی تێکۆشانی یۆیا  و رەوکرات یکروومەتی ناوەنرایش باشرتو تروێ 
 .بۆ د و کاریەکا  دەتوێ 

براە  و ا  لەسرەر مەسرەلە رەساسریەکا  ب یاڕیۆیردێرتە پرێش کە  ێکی براادەریەتلەالیتوییەوە 
چارەنووسی واڵت بەو دەستەیە نەسەێو  کە لە چایی بەردینرا  بیرودەکەنە و ب و یرا  بە رێو نری 

مەسرەلەی  یا  ویاشریانە بەردەو مرن لەسرەر سیاسرەتی و نریە یوەنەتەوەی و یروە ڕەنگری سیاسری 
برررخە  و بە گوێ تنەتەو یەتررری تەالنررری واڵت و مررراف و رررراد دیە سیاسررری و نییرررتیمانیەکنیا  پاشررر

 .نای وەرنەتو هێ
رەو کررات ڕۆن نە بە بەردەو مرری رینکرراری رێو نرری یوەنەتەوەییررا  دەکررود و کاربەدەسررتانی بررااڵی  

ڕێژی  لە کۆبوونە و یوتبەی هەینیانا ، بەروونی سیاسەتی یۆیا  سرەبارەت بە کییرەی نەتەوەی 
و  و مێرژوویەوە شرانادی و ی پێ  هراتەیارسەکا  لە روو "گووت لە رێو نا  تەنیاندەیلتەڕو و دەیا

 ."هەیە بەتەو وی تێا  نەتەوەبوونیا مەر ەکانی 
رەو رەسررڵەیا  تێررا  نرریەو  ... یررانی کررورد و رررادەری و تررورکەمە   بەقلررەی دەسررەاڵتا ر نی رێررو   ،

مامەلەیرررا  لەتەیررررا  بکررروێ و بکرررروێنە هاوبەشررری سیاسرررری لە  ی سررررەربەیۆنررراکوێ وەو نەتەوە
لە هێردە  لەالی دۆر یاشیلرتیە رەو بیروە یشبەد یەوە رێلرتا. و نرا بەڕێوەبود  و ریرا رەکودنی رێ
نەتەو یەترری لە کێیررەی کە چاویررا  لە راسررتی  هەیە دمنرراد  یررارسسیاسرری و کۆمەاڵیەتیەکررانی 

 .بنوقێن و رەو مەسەلەیە نە سەلمێنن رێو نا 
هەویی چ وپ ی دەستەێکود برۆ رەوەی رەو مەسرەلەیە برۆ  لە ڕەوشی رەوکاتی واڵتا  دکتۆر قاسملوو

تروی واڵت ڕوونبکراتەوە کە برێ گە لە یرارس پێرن  نەتەوەی دیررکە لە  یەیکری کوردسرتا  و تەالنری
یومێینی دۆر بەوە تروڕە . و عەڕەو و بەلۆی ەمە رێونا  بوونیا  هەیە وەش رادەری و کورد و تورک

 ،بررررۆرەوەی دەسررررتیا  بە تیکۆشررررانی سیاسرررری کودوە و دکتررررۆر قاسررررملووبرررروو کە یرررراکا دەو بێد ر
 لە نێررو یەیکررا  و   (رێو نرری یرروەنەتەوە) لەسررەر رەو مەسررەلەیە بخەنەپێیررچاودۆر بەرچرراوروونی 
کاربەدەسررتانی تررار   بە نرراو هێنررانی چەمکرری یرروەنەتەوەی رێررو    دۆر  .بڤوکررودۆتەوەرەو ییکرروە 

توڕەو بێد ر  و هەتا رێلتاا باس لەو پوسە ناکە  و رەتەر الیەنێ  یا  دەستەیەش باسی بکات 
 . و یاشا لە پوسی نەتەوەی دەکە  بە تونای واڵمی پێاەدرێتەوە

سرررررەتی نێرررررو کررررراریگەری سیا پەکرررررانیش کەوترررررنەبەاڵم بەد یەوە دۆر کەس و هەترررررا هێررررردە چە
دەیمەتی بیوکرودنەوە و  رەوەناە  یویودەر نەی کاربەدەستانی تادەبەدەسەاڵت تەییتووی تار   و

 هەتا لە نێوەرۆکە مەسەلەکەی تێربگە  و  ەد نهەیلەنگانانی بارودۆیی سیاسی واڵتیا  بە یۆیان
 . بێکڤو مایەوە و نێوەد  سەری یۆیاشیا و بە سانای شوینەێی روود وەکا  کەوتن و لە



سیاسررررری و  هەیوێلرررررتی هەیەی  هەمررررروو رەو هێرررررد نە هەسرررررتیا  بە تێەەڕبررررروونی کرررررات پررررراا
لەو تاقیکودنەوەیەشرا  بە هرۆی بیویراری  نی رێرو  ییدبی دێمۆکو تی کوردسرتا ڕێکخو وەیانکود و 

دۆر شرێلگیو نە  بەدرێژ ی مێرژووی د مەدر نرانیەوە بە شرکڵێکی  قاسملوو سەربەرددەکەت و ییدو 
یرررۆی کە یکررروومەتێکی دێمۆکو تیررر   کە تێیرررا  مررراف و  و نەتەوەی  یوێلرررتی سیاسررریلەسرررەر هە

ترری ولە ڕە پیررتیوو نی ، د بررین بکررات لە رێررو   ررراد دیە سیاسرری و کۆمەاڵیەتیەکررانی تەلرری کررورد
  .دکودە واڵترایوتۆڕە نوێیەکانی 

بەرچراوبوو لە بەر نربەر ڕێژیمری رایونرای رێو نرا   و دکترۆر  راشرکو و سیاسەتی ییدو دۆر روو  و
وەو بیوو باوەڕی ییردو کە  ،قاسملوو بە ڕ شکاوی رەو پەیامە سیاسی و نییتیمانیەی بڤوکودبۆوە

روود و و رررایۆتۆڕە بنەڕەتیەکررانی واڵت دەکەیررن کە کررورد بە رەوترری رررێمە کاتێرر  پیررتیوو نی لە 
 مرررایی سیاسررری کرررورد بەیەرمررریا  دەسرررتووری واڵترررلە   و مرررایی سیاسررری و نەتەوەی تەییرررتب 

 .و رەو بابەتە سلمێنو بێ   ێگیوبکوێ
لە سرەر رەساسری بەرنەوەنرای نەتەوەی  یمانی یۆمرا  یوێلرتی سیاسری و نییرتنا رێمە هە رەتەر
و بەردەو مریش ن یریەبرات دەکە ،لە چرو ر چێروەی رێو نرا  تاوەدی هێنانی مایی سیاسری  و دەبێ 

 .راشتیانەی کێیەی سیاسی کوردینالیەنگوی 
دەسرەاڵتا ر نی ترادەی  قاسملوو بە یێو ی لە نیادیو پی یکوومەتی ناوەنای رێرو   تێگەییر  کە 

تەالنرری  سیاسرری  بە هرریچ شررکڵێو باوەڕیررا  بەمەسررەلەی نەتەوەی  و د بینکودنرری مرراییرێررو   
ریلررالمی واڵترری تەورە و  رێو نررا نیە و بەیکرروو بەرنررامەی رەوەیررا  هەیە ترراک ەو نە و بە ییدبرری

 .نەکە  ی تررروی واڵت برررۆ پرررێگە و نفرررودی الیەنەکرررانیررروەنەتەوەی رێرررو   بەرێررروەبەر  و ییلررراو 
و تەالنری  و شەڕیا  بەسەر تەلی کورد سەر نی ڕێژی  هەر رەو ب یارەیانا لە کۆتاییا  بەد یەوە 

 . ا لە کوردستان ش رەو یەباتە درێژەی هەیەید  سەپانا کە تارەم ۆتو 
ی کوردسرتانا  تێر  وە لە ڕۆنهەالتر ڕۆیی توینگری  ی کوردستا  بەدرێژ ی مێژووی ییدبی دێمۆکو ت

کە رەو   الیەنگوی راشتیانەی چارەسرەرکودنی مەسرەلەی سیاسری  وەگەیانایو بەردەو م ییدو ڕ 
لە تە   هەوییررراەد  ارسیاسررریەکی دیررروەو  لە چرررو ر چێررروەی رێو نرررا  و دکترررۆر قاسرررملوو  کرررورد 

 . رەو پوسە یەش الیبکاتەوە بە ڕێگای راشتیا  یکوومەتی ناوەنای
مرایی یکوومەتی مەرکەدی رێو   وێر  ی تۆڕنکراری سیاسری وررابووری و کرۆمەاڵیەتی  بەمەر  ێ  

مرایی سیاسری هەمرووالیەکی وەو ناوەنراێکی شرەرعی  و دەسرتوور سیاسی تەلی کورد د برین بکرات
 ری، پێرر  هرراتنی تیررتی بکرروێ و نررایەی هاوبەشرری سیاسرری و ریرراتێررا  ڕەنگبررا تەوە و لەسررەر ب

بەڕێوەبودنی واڵت د بەشبکوێ بەسرەر سەاڵییەتی و  تی سیاسی لە مەرکەدد  کۆنەکوێتەوەاڵدەسە
  .د ی توهەرێمەکان

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ٣وتاری
   . بەهێدکود دکتۆر قاسملوو بەکودەوە شۆڕشی  ڕۆنهەاڵتی کوردستانی

دیارە ڕێبەری نەتەوەی دکتۆر قاسملوو پایەپەستۆی باشی یلتبوویەوە سەر ڕێژیمی یرومێینی  لە 
ینی نەیراەتو نی بە ە هەموو کوردستانی توتبۆوە و یومێڕێگای رەو بدووتنەوە بەرین و بەربڤوی ک

هەربررررۆیە بەیێررررو ی ب یرررراری . ڕێگررررای سیاسرررری و لێرررر  تێگەییررررتنەوە رەو پوسررررە چارەسررررەربکا
ەوە و لە دەسررتی هێرردی پێیررمەرتەی و د تیرروی بررکەنبرراە  و یررا  پەالمرراری کوردسررتا  بەهێدەکان
بەنویێکررری  نیییرررومێڕێژیمررری رەوسرررای  د تیوکرررودنەوەی کوردسرررتانی ڕۆنهەاڵت  برررۆ . دەربێرررنن

تو نتەو وبوو و چاوەڕو نی رەوەنەبوو  کە یەیکی کوردستا  بەو شێوە راد یەتیەوە پارێدتراری لە 
دکتررۆر قاسررملوو لە مەیررا نی سیاسرری و دیەلۆماسرری د  تەنگرری بە یکرروومەتی  .دەکررات یرراکی یررۆی

کە  رایونای رێو   هەیچنیبوو و سیمای رەو ڕێرژیمەی وەش یرۆی بە بیرووڕ ی تیرتی دونیرا ناسرانا
ڕێژیمیکررری دیکتررراتۆرە کە هەمررروو پێررروەر و بەهاموۆڤیەکرررانی پێیرررێلکودەو و نید مێکررری بەتەو وی 

یررومێینی و هرراوبیو نی لەسررەر  .ک  سرری سیاسرری و یرروکم  نی ڕەهرراناتەبررایە لە تە  رویرری دێمۆ
  ،برکە  ولە رێو نرا  ڕەهەنای سیاسری و نەتەوەی  یوە رەوەی کۆش و یەش دەنگبووو  کە دن یەتی 

پوسی نەتەوەی بە هێنا وەرنەتو  و بەالیانەوە بابەتێکی نێو یرۆی و دۆر پچرووش و کەمر ەنگە لە 
 . رێو نا  تەماشای بکە 

وشرریاری سیاسرری و یوێنررانەوەی دروسررتی دکتررۆر قاسررملوو لەسررەر هەلررومەر ی سیاسرری و  بەهررۆی 
کۆمەاڵیەتی رێو   ، بەیێو ی لەو ڕ ستیە تەییر  کە کاربەدەسرتانی رێرو   الیەنری تاکتیکیرا  لە 

دیراری کرودوە و  بۆ کوردستا  بەمەبەستی چارەسرەرکودنی پوسری کروردی د نوسانکار اڤوەناردنی 
یۆیرا  کات بەیێ ۆبراە  و کرات بەدەسر  بێرنن برۆ رەوەی دەنێونەکوردستا  بۆ رەوەی  نێوبەنێوە 

دیرارە بەکرودەوەا ڕێرژی  هەر رەو کرارەیکودو  .بەهێد برکە  رەو را پەالمراری کوردسرتا  براەنەوە
و بە دنی تەلی کرورد دەرکرود  دو  اریش یومێینی ب یاری   یهادی . شەڕی بەدنی کورد ڕ تەیانا

بە تەورەیررا   دیررانی دۆر  ی کوردیررا  بە یەاڵ  بررۆ یۆیررا  د نررا و لە ڕێگررایەوەیرروێنی ڕەیەکرران
  .یەیکی کوردستا  تەیانا



بە شررررێوەیەکی پارێدترررراری  کە ەکررررودەوەا ییرررردو و ڕێرررربەری شررررەهیا رەو ڕیگررررای هەیبررررژ ردب 
دەکررات و بەهەق هێرردی پێیررمەرتە تررا کۆتررای یەبرراتی لە یەیرر  و نییررتیمانەکەی  موۆڤاۆسررتانە 

کوردسرررتانی کەردە تۆڕسرررتا  برررۆ نەیرررار   و دونمنرررانی تەب و ییدبررری دێمرررۆکو تی   ،چەکرررا ری
دۆر وشیار نە تێ و نینی یۆی لەسەر ڕێژیمی تادەبەدەسرەاڵت دکتۆر قاسملوو  . . کوردستانی ریو  

راسررۆی چارەسررەرکودنی کێیررەی سیاسرری کررورد  و مەلەسررە  و تەییررتووی واڵت یلررتبوو پررێش چرراو
د برروو کاربەدەسررتانی تررار   نیررادی و لەو ب و یە بەلێلرری پێیرربینی کودبرروو ترروی  بنەڕەتیەکررانی

  .ارەسەرکودنی راشتیانەی قەیو نەکانی واڵتیانیەچ
یرکەما  یلرتۆتە سرەر الپەڕەکرانی نیرانی تەورە کەس رەوە بەوسێ  کە بۆچی رێمە تی ڕەنگە دۆر

ر نەی کە لە پێنراو ڕدتراری دیرارە هەمروو رەو تێکۆشرە. قاسرملوو.د پیاوی مێژووی نوێی تەلەکەما 
 ێگرای ڕێرردو شرکۆی بەرد  ، ی رەو نەی لە ن ینررا ماو  و تێکۆشرراو   ییرا کاریانکودوە کوردسرتانا  

 . یا  تیانیخۆیا  ییا ی راو ت و رامان ی سیاسی تەلی کورد کودوە
 تووتررووە و  لەو برر و یەد م کە رررێمە کەمررا  لەسررەر ڕۆیرری دکتررۆر قاسررملوو بەشەیلرری یررۆم  مررن

و وەو تاکێرر  کە شرانادی رەوەم هەبررووە لە نێرو ڕێرربەری دکترۆر قاسررملوو لە نێرو ییدبرری  نووسریوە
کۆمەیێر  لە  . بێی نیرانی سیاسری و تەشرکیالتی بر یێوی رالف و"دێمۆکو تی کوردستانی ریو   د  

 .بیوو ییکوی وەبیوبخەینەوە
دەبینین پراا .  ناوبانگی دەرکود یەباتی سیاسی و نەتەو یەتی لە کوردستا  هێمای  قاسملوو بە

 تەمەنری ،  روواڵنەوەی سیاسری و نەتەوەی لە ڕۆنهەاڵتری کوردسرتا  تەشی  راو بوونی رەستێوەی
هێد و تێکۆشرەر نی ڕۆنهەاڵتری کوردسرتا   هەتیو نی بەسەر هاتووە و کەس ییلاو  بۆ  "وەش چۆ 

   ."ناکا و نایوێنە نێو ییلاباتی سیاسیەوە
لە دەهررراتن ەت بە ترررۆنگوەی نەتەوەی پێررر  وونەوە و د نییرررتنەنانەی سرررەباربینیمرررا   رەو کۆبررر"

چەناەیا  ییلاو بۆ رەو هێدەسیاسیانەی ڕۆنهەاڵت کو و وەو رەوەی لە د بەشکودنی  کوردستا ،
 . "یێویا  لە بەشی یۆیا  پ  ببەیین ،دەسەاڵت و کۆرسیەکانا 

بەهێدکودبروو ، کەس  ترۆبە ۆرێکی رەو   ڕۆنهەاڵتی کوردستانی بەکودەوە شۆڕشی  دکتۆر قاسملوو
 بەنەبرروو ییلررابی لەسررەر ناکررا و بەهەویە سیاسرری و دیەڵۆماسرریەکانیەوە تررو نی مەسررەلەی کررورد 

دەکررانی تێترریش بە چرراوی ڕێرردەوە یوێنررانەوەی بررارودۆیی و هێرردە تەورە و بەنفو  دونیررا بناسررێن 
بەڕێرربەری دکتررۆر قاسررملوو یدبرری دێمررۆک  تی کوردسررتانی رێررو   ، کە یتا  بررکە کوردسررسیاسرری 

لە  یەبراتە سیاسریبنرایەی   دکترۆر قاسرملوو .خو دیکودبووی بە سەنگەری یۆڕ توی و دێمۆک  سی
د ڕشرر  و تەلرری کررروردی بە مووسررتە هەقررری  یلەسررەر ییکررروی بەرنەوەنررای نەتەوەیررر کوردسررتا  

و لە  دسررتانی ناسررانار نی و ریررا ری  کوچارەنووسرری سیاسرری  و بەشرریاوی یرروکم بەڕێرروەبودنی 
کررورد پێنرراوەتە کێیررەی سیاسرری   رەو بەرچرراو روونرریەی دروسررتکود کە رێلررتا راسررتی دەرەوەشررا

 .چارەنووسادقۆنایێکی دۆر هەستیار و
رەو دلهێررد نەی تررادوێنی بەهررۆی برروونی سررامانی سووشررتی بەنرروا لە کوردسررتانا  و  بەتررایبەت  

دەکرود، رەمر ۆ پیرتیوو نی لە  شکبەردنی نەوت، کوردستانیا  بەسەر قەیەم ەوی سیاسرییانا بەا
ی و هەترا  وەو ڕ برودوو هەناردەکودنی نەوتی هەرێمی کوردستا  دەکە  برۆ بەنراەرەکانی  ێهران



سەبارەت بە مەسەلەی کورد بیونراکەنەوە و رەمر ۆ بەرنەوەنرای سیاسری و ررابووری و بادرتانیرا  
تیوو نیە سیاسررری و دیرررارە رەو پیررر .و ری ابررراەکات  پیرررتیوو نی لە یو سرررتی تەلررری کرررورد برررکە 

کرودوە و ڕێژیمری رایونرای سرنووری واڵترانی نەب یروە کە کوردسرتانیا  د تیرو بەتەو وی رابوورییە 
رێرررو   پررراا روود وەکرررانی رەو دو یرررانەی عێرررو ق بەتەو وی توشررری سرررەیڵەتی برررووە و نیگەر نررری 

  نەیراری ر تەیانانی دەویەتی سەربەیۆی کوردسرتانن و بەراشرکو ا رەوەیرا  دەرب ێروە کە رەو 
  .دەویەتی کوردی دەکە  لە ناوچەکەد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 محەممەد سێمانی
 ٧وتاری

 !کخلتووەێدکتۆر قاسملوو بەب  ریدنی ڕێبەری وتووێژی ڕدەتووتوێ 
هەتررا ترروێ لەو برراس و وتررارەنە بگررو  کە  ،رررارەدوو نرراکە  یەبەد یەوە رێلررتایش دۆر کەس هە 

نرراد ن  بررۆچی  .نووسررو وەکانی رەو پیرراوە بخرروێنەوەپەیوەنررایا  بە دکتررۆر قاسررملوو هەیە و یررا   
لە  هێنرراێ  کەس کە ڕەنررگە نمارەیررا  یەک ررار دۆر کەم بێرر  هەیویلررتێکی هرراو شررێوەیا  هەبرر 

وویەکرانی نەبرین و بەشرتی سرادە و مێژ سیاسی و و هەتا چاویا  لێکۆیینەوە  د نلتی و کوردستا  
رەو دەسرررتەیە هەترررا بۆیرررا  بکررروێ هەویررراەدە  لە تەورەی ڕۆیررری دکترررۆر  .بەسرررەرچوویا  د بنرررێن
کە ییدبری  نەبووە ی کوردبڵێن کە ڕێبەرێکی کارێدمای سیاسی و شۆڕشگێو قاسملوو کەمبکەنەوە و

   .دێمۆکو ت پێا  هەیاەد ت
 تێکۆشررانی  ونیررا   یەبرراتی سیاسرری ییرردو و دەرو نەرەو کەسررانەی بە چرراوی ڕەیررنەوە دیررارە   

 .ە و لێکۆلێنەوەکانیا  ورد بینەوەو لە یوێنانەو وێەتی سەاسیا  بکیدکتۆر قاسملوو ،  ێگای یۆی
و  ر نەبێر بەاڵم بەمەر ێ  کە هەیلەنگانانەکە بێالیەنانە بر  و هەسرتی دەمرارتیوی پێروە دیرا 

 . کوێەن هیچکام لە تێکۆشەر نی تەلی کورد بە چاویلکەی ڕەشەوە سەیوی ڕ بودووی سیاسی
روود وەکا  وەش یۆیا   وویەیا  پێبکوێ و کارێر  نەکەیرن یۆمرا  شرەرمەد ری مێرژووی سیاسری 

تادە مەیایە لە کوردستا  دکترۆر قاسرملوو دروسر  بێرتەوە و تو نرای . ڕۆنهەاڵتی کوردستا  بکەین
و کررۆدەنگی نێررونەتەوەی بررۆ بەدەسرر   و برردووتنەوەی کررورد تەشررەپێبا ت گێرر ینەی هەبرر رەو ڕۆی
 .بێنێ 

سرەیوی رەوترری دیرالۆتی ڕێرربەری و بەترایبەت دکتررۆر قاسررملوو   وەتررو نەدۆر کەس بە چراوی ڕەینە
رەو رەدمروونە سیاسری و مێرژوویەی لەتە  ڕێژیمی رایونای رێو   دێنە تۆڕێ و لەو ب و یەد   کە 

لەسرەر یروت و  ەتیەی رەو راشرنای ،و کروردی هەبرووە سیاسری لە سرەر  روواڵنەوەیدکتۆر قاسرملوو 
بکەوێررتە سرراکاریەوە  لەتەییانررا  بەو شررێوە ، نەدەبرروو بەدەسررتی هێنررابوو کررورد دونمنررانی یێڵرری 

نرراو د نوسررانکاری ڕێررژی ، بەشررا ری یررۆی لە د نییررتنەکانی لە تە  وەڤررای بە. تفتووتررۆی سیاسرری
ی راسرانتو لەوەی کرود، کە کاربەدەسرتانی دیەلۆمات تیوۆریلتەکانی ڕێژیمی رایونای ریو نرکاری 

 .پیتی رەو پیال  تێ یە یۆشیا  چاوەڕو نی نەبوو 
وەی ڕدتررراریخو دی تەلررری کررروردە لە ەبێگوومرررا  رەوە ترررلەی هەمررروو دیلرررۆد نی ییررردو و  ررروواڵن 

  .پەیوەنیەد  دەکوێرۆنهەاڵتی کوردستا  لەو 



کخلرتووە ێبر  ریدنری ڕێربەری رەو وترووێژی ڕبەکە ترو یە دکترۆر قاسرملوو  و وەدۆر  ار رەوە بیلرت
کاتیر   یا  لەو پەیوەنایەد  سەرن  و بیووڕ ی رەنا مانی کومیتەی ناوەنای بە هێنا وەرنەتوتووە

 .رەو باسە هاتۆتەتۆڕێ
یرانی ێ، بیرووڕ ی هاوڕمرۆک  ت و دێمۆک  سریخو د دێ ی دکتۆر قاسملووکەس بەوشتە باوەڕناکات کە 

  .لەسەر مەسەلەیەکی رەو تۆ توین  و هەستیار لەبەر چاونەتوتبێ 
 بەیکررروو رەنرررا مانی ڕێررربەری ویناچێررر  لە سرررەر یەش یرررا  و نررروویتەا نەدەری موویالیفیرررا 

 بە  ێگررای دکتررۆر قاسررملوو ناڕەد یەتیررا  نییررانا ب  و  یررا  بە شررکڵێ   ،و هەبووبێرر  لەوبررارەوە
  پێیرنیارکو ب  سیاسری  تفتروو ترۆیبرۆ  تیوێ تیرتی ییردووسکتوی ڕێبەری لە  یاتی   رەنا مێکی

و پیتیکودبێتە ریرو دەی  کودبێتەوەڕەدی  بەتەنیا قاسملوو.دو  لە الیە  کۆمیتەی ناوەنای یاکاوە
 .تیتیەوە

رەسرڵێ  بروو لە تێکۆشرانی سیاسری ییردو برۆ  لە تە  ڕێژیمی کۆماری ریلرالمی، رەو  ار وتووێژ 
 .نا لە چو رچێوەی رێوتەلی کورد  تەییتن بەمایی ڕەو ی 

کاتێ  دونمن الت لێاەکاتەوە و د و ی وتووێژ دەکرات، هۆکرارێکنیە کە ڕەدبکروێتەوە، بەاڵم ییردو  
و النررری کەم دکترررۆر قاسرررملوو یرررۆی لە  دەبررروو باشرررتو بیررروی لە مەسرررەلەی رەمنیەتررری کودبرررایەوە

 .وەڤاەکەد  نەبو یە
سرەبارەت بە بەشرا ری دکترۆر قاسرملوو لە وترووێژی  کەس دەنگری  تا رێلتایش رەوەی ڕ ستی بێ 

کەس سرەرەد وی رەو  ە ووە تیوۆریلرتەکانی ڕێژیمری رایونرای لێروە ناهراتوێنەرولە تە  ن راشتی 
 بەشرررار وەی رو و رەو برررابەتە هە نەکرررودۆتەوەبرررۆ بیرررووڕ ی تیرررتی یەیکررری کوردسرررتانی باسرررە 

بەاڵم رەوەی سەرن ی بژ ردە و دیلرۆد نی بردووتنەوەی نییرتیمانی یەیکری کوردسرتانی . ماوەتەوە
 ەلری کرورد لە ڕۆنهەاڵتری کوردسرتا  بڕێربەری  روواڵنەوەی تە دنریشرەهیا کو بە درێژ ی مێژووی 

برۆچی دکترۆر یا  دەترووتوێ  ، ؟کەیلەکەیەتیباسی هۆکار و بەدو د نەچوونی  .ڕ کێیاوە ا الیخۆی
دەدترای ود مو ا ، بێرئەوەیقاسملوو یۆی چوو بەشا ری کۆبروونەوە بکرات لە تە  نروێنەر نی ڕێژیمر

  .و دینیایی رەمنیەتی هەبێ ؟ بکوێنەوەەتی روتویش لەو بارەوە راتاد ررەمنی
رەویررش کەس هەبررووە بەوێرروی رەوەبکررات قلررە لە قلررەی دکتررۆر قاسررملوو بکررات، رەو کررات کەمرر

 .و مە الی ڕ دەرب ین نەبووب  ی کودب دیکتاتۆر نە هەیلوکەوتنەبووە کە هۆیەوە  ەوب
 ، قاملرلوو وترووێژ و شریکودنەوەی مەسرەلە سیاسری و کۆمەاڵیەتیەکرا کاتی  بەر رەوەی بەیکوو لە 

هەترررا رەتەر رەنرررا مانی  ،و الیەنررری بەر نررربەری یرررۆی هەبرررووە ڕ دیکودنررریوێنەی تو نرررایەکی بێررر
ڕێبەر یەترری ییرردبیش بررووبن، رەو دۆر بەوردی دەچۆنررایی مەسررەلەکا  و یەیرر  بەباشرری لێررری 

 .بووو بەهێد لە د نل  و سیاسەتتێاەتەییتن و دمانی ڕ دیکودنی تەیی  پار و 
رە سیاسرریە د یببرروو بەسررەر  وومگەکررانی ب یررارد نی ییدبررا  کە ولتررورەو کو بەد یەوە رەو کررات  

تەشررکیالتی رەوەا دەتەڕێررتەوە بررۆ راسررتی وشرریاری سیاسرری و "دۆر الو دبررووە،  برروێوی ڕ دەربرر ین 
 . "رەو ییدبە ییدو و ئ ڕێبەر یەتیرەنا مانی 
دکترۆر و  ییردو لە نێرو   ڕێربەری  ەدیرارە کە  یراو دی وشریاری سیاسری تەلێر  دۆربروو بەراشکو 

پیررتیوو نی هرراتۆتەتۆڕێ هەمرروو الیەش لە تە  ڕێررژی  پوسرری وتررووێژ  یشکرراتێک .قاسررملووی نەمررود 



تە   رەو د نییررتنە لەیوێلررتی سیاسرری سررکوتێویانکودوە و هرریچ کەس نەبررووە باسرری مەتوسرری  هە
 . بە شەیلی دکتۆر قاسملووییەوە ،کاربەدەستانی ڕێژی  بکات وەڤای د نووستانکاری 

تررو  لە ڕۆنهەاڵترری کوردسررتانا  بە شررێوەیەکی رەو کررات یوێنررانەوە و تێ و نینرری سیاسرریچرروونکی 
 ، هەنگاوی راشتانەی ڕێژیمی بەو رۆرە نەدەبینری کە رامان یرا الیەنی ڕێژیمی هەیلەنگانابوو و

 .ب  لە نێوبودنی دکتۆر قاسملوو
 ١پێیررا  و برروو یکرروومەتی رێررو   پرراا شررەڕی  ی کوردسررتا  و رێررو   دۆر بەی سیاسرریەکاندیررارە 

نی، بەرنررامەی هێرروەرکودنی بررارودۆیی سیاسرری واڵتیررا  یسررایەی لە تە  رێو قررا  و مودنرری یررومێ
و دیرا  هەوێر  ررایوتۆڕ بەسرەر واڵترا ب  و مرایی سیاسری  هەب  و لە شەڕو کاولکراری بێد ربروونە
 . کورد لە چو رچێوەی رێو نا  بلەلمێنن

النی تیوۆری سیاسی یپ بۆ مەاڵسا بوو،یۆیا   پەردەد  ڕێبەر نی نید م لە پیتی ە رەوەیبەد یەو 
کە تێررا  سررەرکوتن و لە  د ڕشررتبوو قاسررملوویا  نگترروین پیرراوی  مێررژووی کوردسررتا لەنێرروبودنی توی

سەر ڕێگای یۆیا  الیانا  و بە  ۆرە تەورەتوین دەربەیا  بە ییدو و شۆڕشری یەیکری کوردسرتا  
 .تەیانا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١وتاری

 .ناسو بوو لە ب یاردەرکود  پتەو و قای موۆڤێکی  بە دکتۆر قاسملووی
ی  ییدبی دێمرۆکو تی لەسەرشرا  بروو و بەکرودەوە ڕێبەر توینگی  رەرکی  ەو کات دکتۆر قاسملوور

تەورەترروین مەتوسرری سیاسرری و بە  شۆڕشرری بەرەوتەشررەکود  دەبررودەپێش، کاربەدەسررتانی رێررو   
دەسرررتیا  بە   ەکا  رایونررراو هەربرررۆیە   ەکەیرررا  دەد نررریلە سرررەر مرررانەوەی یکوومەترەمنررری 

بەشرێوەی بەربرڤو   نی مویالیفانیرا  لە نێویرۆ و دەرەوەی واڵتد ێبە ێکودنی تیوۆری سیاسی بە
 .ی تیوۆرکررود بەو  ررۆرە کەسررە توینرر  و مێژوویەکانیررا  کررودە رامرران  .یلررتە دەسررتووری کاریررا 

نیرراری ڕێررژی  لە  دکتررۆر قاسررملووا بێگوومررا  بەتوینگترروین لە مرروۆڤە تێکۆشررەر و هەلەوکاتەشررا 
  .قەیەماەدر  لە راستی نێویۆ و دەرەوەد 

دکترۆر  ،لەسرەر رەوڕ یە کۆکبروو  و  ڕێژیمری رایونرای رێرو   ەکانیڕەکەبەر ەهێدو الیەن بەی دۆر
 لە ب یررررارد   و دیرررراریکودنی سررررت  تیژی و ترررراکتیکی  ای قرررر و ە کەسررررێکی پررررتەوملوویا  بقاسرررر

نرراودەبود و بە هەسررتیاریەوە چرراوەڕو نی  بەدنی یکرروومەتی ناوەنررای تررار    ،بەرەنگرراربوونەوە
 . ا  دەکودهەنگاوەکانی

ی لە چەمکری دێمۆک  سری کرودوە وەبودنی ییدو ، پەی ەوەوە بۆ شێوەی بەڕێبەاڵم رەوەی دەتەڕیت
ی سیاسری کرورد  دەسرتە و تاقمێر  لەبەرنەوەنرای تایبەتییانرا  بردووتنەوە و هەرتید ڕێگای نەد وە
بردووتنەوەی  و سیاسرەتی دنی کرورد و و هەیویلتی پێچەو نەیا  هەب  بەر  بەڕێچکەی ناروونیا 

  .بگونەبەر نییتیمانی لە نێو ڕیدەکانی ییدبا 
و شرروێنی  دەنمێررودرێهێمررای ڕدترراری تەلرری هیناوسررتا  بە  "ماتماتانررای "بررۆ هینررایەکا   چررۆ  

نیللرررۆ   "هەروەهرررا و ێیرررتووەسیاسررری و سرررەربەیۆی رەو واڵتە بە ێهبەرچررراوی لەسرررەر مێرررژووی 
 نژ دپەرستی و د بینکودنی نیرانی شارسرتانی وسیاسەتی  بەنموونەی کۆتای هێنا  بە "مانایالیش

دێمۆک  سری و راشرتی نییرتیمانی و د بینکودنری د دپەروەری کرۆمەاڵیەتی  ێگیوکودنی بناماکرانی 
وەو موۆڤری بلریمەت  و سەیو دەکوێ و هەموو الیەش بەڕێدەوە راوڕ لە مێژووی سیاسریا  دەدەنەوە

 . دەناسوێن  و توینگی واڵت
 دۆر  کە  مێرررژوو بەشرررانادیەوە نررراوی تۆمرررارکودوو  و   نەیتەورمررروۆڤە  رررو مێو و  کررروردیش رەو 

  .تەشاوی دەمێنێتەوەقاسملووا یەکێکە لەو ڕێبەر نەی کوردە  کە ناونییانی بە



هیچرری لە نرراود ر نی تەورەی تێترری دۆر بەی د نییررتوو نی کوردسررتا  کتررۆر قاسررملوو بەبرر و ی د
مێژوویەکررری توینررر  و  ەو بێگوومرررا  رەو پیررراو کەمترررو نررریە و رەویرررش شرررایانی ڕێررردی دۆر بەردە

پ شرررەنگا ری سیاسررری لە نیرررا  و یەبررراتی یۆیرررا  تۆمرررارکودوە و یەیکررری کوردسرررتا  بە شرررکۆوە 
برروونە بە هەوێنرری  دەکە  و هدرەکررانی  چەمررکە ییکویەکررانی وسیاسرری  نیررانی هەیلررەنگانانی 
                                                                                                                             .لە ڕۆنهەالتی کوردستانا  و درێژیایە   یەباتێکی نوێ

تارێوە بە هەن ری ماوەتە بابەتی ڕێبەری نەتەوەییە لە نێو تەلری کرورد  لە نێوکورد د   رەوەی    
ە  وبەدو د چوونی رەو بابەتە نەکو وە و دۆر الیەنری لەوپەیوەناییەد  وەش پێویل  لێکۆیینەو ."د 

 ."ا رەو مەسەلەیە لێکا نەوەی لەسەر رەن امنەدر وە لە کوردستان
کررورد لە د وێنرری  ررووالنەوەی سیاسررییەکەیا  دۆر ڕێرربەری کارێدمررای پێگەیانرراوە کە بەترروێوەی  

کوردستا  د ناوە وبەشێوەی تیرتی  شوێنیا  لەسەر یەیکی ،قۆنایی سیاسی و کۆمەاڵیەتی شۆڕا
  .بەدو یخۆیا  هێناوە ی یو نەتەوە سیاسی  یوشیار

ا  بررووە، ە و رەرکرری رێرربەری شۆڕشرریا  لەسررەر شرررایررا هەمرروو رەو تێکۆشررەر نەی یەباتیررا  کررودو
دۆر ترروینگە  ؟"بکوێرر ی بناسرر ین یررا  پێوێلررتە رەو باسررە  پێناسررە یرردەکرروێ وەو ڕێرربەری نەتەوە

ییکا نەوە رەن امباەین و  ،وشەی ڕێبەررێمەی کورد بەرلەهەر شتێ  و بە شێوەی د نلتی لەسەر 
 . لە نێو کوردد  بد نین بە ی کەسێ  دەتۆتوێ ڕێبەر لە راکامی رەو هەیلەنگانانەد ،

ی یاسرایەکی د نلرتی نرابینی کە هاوسرەنگ"لەوبارەوە هیچ میییارو پێرو نەیەش دیراری نەکرو وە و 
 .بلەلمێنێ  " رەو مەسەلەیە لە سەر سیاسیەکانی کورد

ا  یاکررانی نیررا  د  ڕۆیرری لە راسررتە  یرربەو مرروۆڤە سیاسرری و تێکۆشررەرە دەتۆتوێرر  کە  ڕێرربەر 
و بەردەو م هەوییررررا وە ڕۆشرررربنیوی سیاسرررری و کرررۆمەاڵیەتی و رررررابووری لە نێررررو چررررین و  وەوبینیررر

 . بۆ رەوەی بیووڕ و سەرن یا  بە الی یەباتا  ڕ بکێی توێژەتەلیەکانی کۆمەیگاد  بڤو بکاتەوە 
شرارەدی  هەیە، دەبێر  ڕێربەر ەوەرەوەی پەیوەنای بە یەباتی راد دیخو د نەی یەیکی کوردستان 

هەلررومەر ی سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی و رررابووری و ڕۆشررنبیوی واڵتەکەی برر  و دۆر بەرچاوروونررانە 
و لە راسررتی تێگەییررتنی یەیررکەکەی  بڤوبکرراتەوە کررۆمەاڵیەتی ییرردبەکەی  بیووبرراوەڕی سیاسرری و

د مەدر نرانی  و بەردەو م هەویری ڕەنگا نەوەی  د یو دی تەب بێ  شۆڕا  ن ەکانیاتێبگات و رام
 . دد بێ  لە نێو   ڕیکخو وەی سیاسی و یەیکا ێپەیوەنای پتەو بە ه

لە یرا  ڕەمردی نەتەویرن " ییرڕێربەری نەتەوە" تو دەمێکە توێ بیلی وشەی ڕێبەر یا  بەو تایەکی
کە هەر یەکەو لە قۆنرررایی میرررژووی  ەەروەر نی کررروردسرررەر کەسرررایەتیە  واڵت پرررارێدو  نییرررتیمان

لە سرررەر بررروون نەوە و بە هێدکودنررری هەسرررتی توینگررری یەبررراتی کرررودوە و ڕۆیررری  دیررراریکو ود  
  .بینیوە نەتەو یەتی لە نێو یەیکی کوردستانا 

، دۆر بەکەمری لە مێرژووی کۆنرا  بنایەی مێژووی لەسەر بیناکو وەو رەوەی لە سەر کورد نووسو وە 
هەن ری کررۆمەاڵیەتی و  ڕۆشررنبیوی تەلرری سررتەمی سیاسرری و کررورد لەسررەریۆی نووسرریووە بەهررۆی 

 .ەوەکورد



کە دۆسرررتانی بێگرررانەی کرررورد یرررا  دونمنرررانی تەلررری کرررورد  یشرەو دەسررر  نرررووس و پەرتوکرررانەنە
و هێنررراێ   رررارێش وەو سرررەرچاوەی مێرررژووی راوڕیرررا   وەش بنرررایەی مێرررژووی  ،تۆماریرررانکودوە
 . لە کوردستانا  کاریا  پێاەکوێلێاەدرێتەوە و 

هەیوێلتی میونیینێ  یا  سەڕۆکی بەی مێژوونووسا  تییکیا  یلتۆتەسەر رەو بابەتەی کە دۆر 
 بەد یەوە رەو یررردمەتەی بە ،ر پەڕینێررر  رەوەنررراەی یدمەتررری بە د تیوکەر نررری کرررورد تەیانررراوە

 .کورد نەکودەوە کێیەی سیاسی 
رەو یرررررتیمانی د بنررررروێن و سرررررەرچاوە میژوویەکرررررا  بە مڵکررررری نی"وو هەربرررررۆیە ناکوێررررر  هەمررررر 

 ."و کورد بە مڵکی یۆیا  بد نێ  کە روویانا وە لەڕ ستیەوە نیدی  بن ەاڕوود وەکان
شررروێنو و  و دۆر رررار   بەراشرررکو  روود وە سیاسررری و مێژوویەکرررا  بە قررراد ن ی نەیرررار نی کرررورد 

بررۆ رەوەی سرریمای کررورد و ڕ پەڕینەکررانی ناشرریوین  بەرانقەسرر  نێرروەرۆکی مەسررەلەکا  تررۆڕدر وە
 .نییانباە 

ی وکررری کررررورد مرررایی بررر  رەمرررالو رەوالییەتررری کە بە رررررارەددیرررارە وەو هێرررد ، هەمررروو الیەنێ  
 . ڕێکخو وەکەی وەسفی کەسی یەکەمیبکات و بەردی بکاتە و بەرەولوتکەی بەرێ 

رەو ڕێگرایە  و هەویراەد ت ەو چۆ  لە هەموو تۆشەو کەنرارێکی تێتیرا  دۆر کەس هەوییرا وەهەر و
تاقیبکرراتەوە و یررۆی وەو موۆڤێکرری نرراود ر نییررانبا ، بەالم مێررژوو نووسررا  رەو ڕۆیەیررا  پێرر ەو  

 . و نەبووە بە ناود ری واڵتەکەی نەبینیووە
ڕ برررودووی رۆنهەاڵتررری کوردسرررتا   بەد یەوە لە برررارودۆیی رێلرررتاد  دەبینرررین مێرررژووی سیاسررری و

. سیاسری و تێکۆشەرەکانییری نراکوێ  وێرد و هەترا ییلراو برۆ ییردو و هێردەیەریکە دەیوێتە پەر
دەو م لە شررۆڕا و بەریۆد نررا  پێیررەن  و د هێررنەری رتەلرری کررورد لە ڕۆنهەاڵترری کوردسررتا  بە

و پێیررەو  و دکتررۆر ڕێبەر نرری وەو برردووتنەوە و چەمکرری نرروێی نیررانی سیاسرری و ڕێکخو وەیبررووە و 
تەوەی بررخەنە سررەر رەو ڕێچررکە مررۆدێ   و دێمررۆک  تیکە کە اسررملوو تو نیررا  ییکرروی سیاسرری و نەق

و  ەوهەری  د یررو دییە سریا سری و نەتەوەیەکررانی  ێلرتایش شررانادی بەو د هێنرانە دەکراتکرورد ر
                                                                                                                  .ەوەنوردستا  بۆ رەو سەردەمانە دەتەڕێیەیکی ک

هەرچەناە هەموو  وواڵنەوەکا  بەرین و تەورە نەبوو ، بەاڵم بێگووما  شوێنییا  لەسرەر راسرتی 
و هەر بەتوینگیش لە مێژوود  دەمێرنەوە   و قلرە  و توینگیا  هەیە وشیاری سیاسی یەی  هەبووە

لە سەر تەورەیی و بچووکی  وواڵنەوەکە نریە، بەیکرو مەسرەلەکە پەیوەنرای بە بیویراری و ییکروی 
  .ی شۆڕشەکەوە هەیەڕێبەرە

  لەرووی تەرکیبررری کرررۆمەاڵیەتیەوە کوچووکایییرررا  لە رووی پێررر  هررراتە و هێنررراێ  لە شۆڕشرررەکا
یێرررر  یررررا  ڕێبەرێکرررری سیاسرررری و ررررراینییەوە  وە و لەالیە  سررررەرۆبووبەڕێرررروەبودنەوە پێوەدیررررار

 و ڕێکخرررو و ، ڕێکخرررو و ترررۆکمەلە کوردسرررتا  رەوەنررراە  نیرررانی ڕێکخرررو وەی   کرررو وسرررەرۆکایەتی 
پررێش لە د یکبرروونی ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتا  لەسررەر دەسررتی پێیررەو  و کۆمەیێرر   .نەکو برروو

  .ی هەتاوی١٦٥٤ی تەالوێژی سایی ٥٢تێکۆشەرو ڕوناکبیوی شاری مەهاباد لە 
لەسررەر ییرردو و  کی چرر  سررا  یەبررات لە پێنرراو راد دیررا ەهەربررۆیەا دکتررۆر قاسررملوو لە پێیرر

د مەدر نانی ییدبی دێمرۆکو ت لە : دەیێ  و د دەنێ  رەتێکی سیاسی و مێژووی دەروبەد مەدر نی 



 ی هەتاوی بە سەرەتای نویتە ترۆڕ نێکی توینر  و مێرژووی لە نیرانی سیاسری ١٦٥٤ی تەالوێژی ٥٢
لە مێرررژوود  رەوە : و هەروەهرررا لە درێرررژەی لێکا نەوەکەیرررا  دەیێررر و ڕێکخرررو وەی رەنمرررار دەکرررا 

وەو ییدبررری  ێ   و پێیررر ەوی سیاسرررییررراوەنی ییدبێکررری مرررۆد یەیکررری کوردسرررتا یەکەم رررارە  
  .دێمۆكو تی کوردستانی رێو   دەب 

لە   و نیرانی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی بە یێهێیرتووە و ر یەیرلەسرە شروێنی دیرار و قروییقاسملوو  
الی یەبرراتی ررراد دیخو دی   بررۆ یررپیررتیوو نی بەربررڤوی یەمرراوەی تیکۆشررانی سیاسرریا  تررو نی 

پێر   ا کوردسرتانلە  نیانی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی  لە تەورەی یەرچەریانوبەو  ۆرە  و ڕ بکێی 
  .هێنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١وتاری

 !بووەدۆر چاالک ا د هێنانی چەمکە ییکوییەکانلە قاسملوو 
 کە مێژووی سیاسی تەالنی پێیکەتووی دونیرا رەو ڕێربەر و بیویار نەیرا  بەالوە توینر  و  تەورە 

 نی سیاسرری و کۆمەاڵیەتیررا  یدمەترریلە قۆنررایە  یررا  یاکررانی نیررا هاوشررێوەی دکتررۆر قاسررملوو 
رەو رێچرکە نەتەوەیە  یکودوە و تو نا ڕۆشرنبیویەکانیا  تەریرانەکەیانبە یاو و واڵت بەربڤویا  

 . کودوە و  هۆکار بوو  بۆ وشیاری سیایلی
کە دنی بیروی ۆشاو  و هیچ هێدێر  چاالکانە تێکدۆر  ا نی  د هێنانی چەمکە ییکوییەکانلە مەیا  

لە کرررودە سیاسررری و ترررو نەی رەوەیررراننەبووە رررراد دی و د دپەروەری کرررۆمەالیەتی وەسرررتاونەتەوە ، 
نرروێ کە باوەڕیررا   یپیررتیا  پێرربکەنە  هرردر لە نێررو ییررارد ڕۆشررنبیویەکانیا  سرراردیانبکەنەوە و

کررۆمەاڵیەتی و هەروەهررا تررۆڕینی بنماکررانی ی سیاسرری و رررابووری و هێنرراوە،لە پێنرراو تۆڕ نکررارپێ
 .بەڕێوەبو  و ڕیفۆرمی تیتگیود 

و  یا  تیانی ییرا کودیو لە پێناوی راد دی تەلەکە بێگووما  دکتۆر قاسملوویش هەروەو رەو   نیا 
لە  بە تەنیررای سررەری   لە قۆنررایێکی توینگرری میررژووی  رروواڵنەوەی تەلرری کرروردبیومەنرراێکی مەد

و ییدبررری  یەبررراتی کرررودو هەمررروو تو ناکرررانی یرررۆیبەو پەڕی سرررەد قەتەوە  ،و هەیرررا کوردسرررتا  
  .مرررران ی سیاسرررری و نەتەوەیرررری بگەیەنێرررر بررررۆرەوەی تەلەکەی بە را ت بۆوەیلررررتدێمررررۆکو تی 

اوەڕەکرانی برێلرتایش بیووو  رەوتی نیانی سیاسی یۆی تێەەڕ نرا  بە سەربەردی هەرلەوکاتەییا 
و برررووە بەنمررروونەی  مررراوە هەلرررومەر ی سیاسررری واڵترررا و هێدێکررری تەورە سرررێبەریا  بەسرررەر وە

                                                                 .موۆڤێکی راشتیخو د و دێمۆکو ت لە راستی تێتیا 
کە لە برارەی ی  لە نێو تەالنری دونیراد  دەکرات سەیوی توێژینەوەی د نلتی و مێژوو موۆڤ  کاتێ 

لە دەور نری شۆڕشری  لە قۆنرایی ڕۆشرنگەری و، ی سیاسری کوی یەللرەیەەر نی ییبیومەنا   و ڕێب
یە ڕۆشرنبیویەی کەبویرانە ا  وەو یرۆی و رەو ڕۆو هردرو ییکویر رەن امرار وە یلە سەر ا  ڕێنلانل
لە هرریچ کەسررێ  دروسرر  نەکررو وە و وەو یررۆی لە مێررژووی بە یەیررا  سرریمای سیاسرری  وباسررکو وە 

کرورد کە لەسرەر رەو پێروەرە  ڕەنرگە  رارێ هێیرتا دۆر دووبر    .ڕەنگیا وەتەوەسیاسی واڵتەکەیا  
بە ترروێژینەوەی مێررژووی رەن امبررا ت و الیەنرری کررۆمەاڵیەتی و یرردوری دەینرری لەسررەر روود وەکررا  

 .کۆیینەوەکانیتوێوەی ریمکا  بکاتە هەوێنی لێ



 ڕۆییرا  بینیرووە  لە نێرو تەب   باس لەو دەمانە دیوۆکیەکو وە کە نراود ریەشا  یهەر لەوپەیوەنا 
یا  بەهررۆی وییلیلرر  لەسررەردەمیکۆنا  .پاشررخۆیا  بە ێیررا  هێیررتووە و  رەو شرروێنەو رەی کە لە

مەتوسریەوە و رەو  بۆوەیلرتە ا  بەتەو وی یدەسەاڵتی کلیلا و ملیحیەت یانەوە،قوی ییکوو باوەڕی
هەیلررەنگانا  و ڕەینەترروتن  لەسررەر  بەڕێگررای  یررا  لە الی یەیرر  دورسررتکودبووەروونی بەرچرراو

ا و د نییرررتوو نی واڵت کۆمەیگرررشرررێوەی ریرررا رەکود  و د مەدر نرررانی نەویێررر  سیلرررت  کە هەمررروو 
 .ماییا  تێا  ڕەچاو نەکو بوو

  "سرررررووقەر ت"لە پێنررررراو بیووباوەڕەکانیررررراد  وەو  ەکرررررانی تێتررررریبەشرررررێ  لە سرررررەرکودە ناود ر
بەاڵم بۆپار ستنی تیانیخۆی هەرتید رامادەنەبوو ، پی  بکاتە بیوو هدری یەللەی  . نەهویۆرکو 

وەی یرروکم  نی لە نێررو الو   و کە تێیررا  پەیررامی ڕیفررۆرمی لەسررەر شررێسیاسرری و کررۆمەاڵیەتیەکەی 
د  بڤودەکررودەوە و بێگوومررا  کرراریگەری باشرری لەسررەر ( یۆنررانی کررۆ )ا یرریوێنرراکار نی واڵتەکەی

  .هێنا رار وە و ڕێوشوێنی یەباتێکی مەدەنیانەی رەوتی نیا  دەنا
سررەارد، پارێدترراری بیوکررودنەوە و  یبەاڵم لە کررودەوە ییکویەکررانی پەشرریما  نەبرروو و هەتررا تیرران

                                                                                                      .کودبە راڕ ستەی تۆڕ نکاریا  ی  "یونانی کۆ "تێ و نی یۆی لەسەر نیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
یلررروکەتی کودبررر ، بە هرررۆی   لە نیرررانی سیاسررری د  بە  ۆڕیررر  هەی ڕ سرررتە قیرررنە دەبێرررڕێررربەر"

و رامرران ە کررانی یررۆی نە کررودبێتە ی کودەوەیەکرری سیاسرری و ب یررارێکی ناشرریاو دەسررکەوتە ییکررو
 ."رو  هێدی بدوێنەری یۆی نییانا ب و بەردەو م پاینە پاشکۆی ڕوود وەکا 

بررروو، رەو مررروۆڤە تەورەیە دنی برەو سررریفەتە بەردە بەتەو وی رررراوێتەی نیرررانی دکترررۆر قاسرررملوو  
رەو . مەدەنیەکررانی نیدیرر  لە ییرردو هەلەەرسررتی و یررۆبەدلد نین برروو لە نێررو ییرردو و ڕێکخررو وە

ییردو، هەر برۆ ییدبری دێمرۆکو تی کوردسرتانی رێرو   پێیو بوو تەورەی رەو  و رەنا مانی ڕێبەری 
بەڕ سرتی دکترۆر قاسرملوو بە ییکرو و هردری . دەتەڕێتەوە و لەرووی کەسایەتیەوە قەردد ری ییدبن

بە  و رەو ییرردبەی  ییدبرری دێمررۆکو تی تەشررەپێا  و یلررتیە سررەر ڕێچررکەی دروسررتیخۆی ،شرریاوی
شروێنی توینگری سیاسری و کرۆمەاڵیەتی  نی،تو لە مراوەیەکی دۆرکورترا بەهێدکود کە ۆریکی رەوتۆ

 .د بنێ  سەر روود وەکانی رێو   و کوردستا لە 
ە هەمرررروو لکە  تەورە لە کوردسررررتا  برررروو نییررررتیمانی ێکرررری دکتررررۆر قاسررررملوو نمرررروونەی  ڕێبەر 
سرەر و هەلومەر ی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی لە  کود دە روویەکەوە یدمەتی بە دۆیی سیاسی کورد"

و لە دۆر برو ری  یرا بەهەیە ییکروی کۆمەیگرای د نەڕشر   ،وهەیاەسرەنگانا بنەمای دروستی یۆی 
 و باوەڕی بەد د پەروەری شارستانی و سەردەمیانەی د هێناڕێچکەی دروستی نیانی  ، یای نیانا 
ردنێکرری ییکرروی و و دنی هەمرروو  ررۆرە هەاڵو لە تەو ویەترری یۆیررا  هەبرروو کررۆمەاڵیەتی  سیاسرری و

    .یەوەتاکۆمەاڵیەتی دەوەس
هەموو چرین و کە  والت  تیاڵنێو دەسەبێنێتە   بەرنامەی سیاسی رەوتۆ ەدبەدرێژ ی نیانی هەوییا
کەس  پرێگەی یۆیبکرا و و هەسر  بە هەبروو قراد ن ی پێبگرات و هەروەهرا  تووێژێکی کۆمەاڵیەتی 
  .دەکوددی  ی کوردی بۆ رادو الیەنگوی یەک یدی تەل نەیوێتە پەر وێدەوە



بررژ ردە و ڕۆشررنبیو نی ررراد دیخو دی  بەدنی ڕێژیمرری رێررو  ، لەسررەردەمی شررۆڕا دکتررۆر قلررملوو 
 لە کوردسرتا  بایخی  بارچاوتو بە وشیاری  سیاسی و هدری نەتەوەیی  بۆ رەوەی  کوردی هاناەد 

    .و ڕێوشوێنی تون او نییانی یەی  باە  باە 
بە موۆڤێررر  دەتوتوێررر  کە یدمەتررری سیاسررری و   تەالنرررا  لە مێرررژووی سیاسررری ڕێررربەری نەتەوەی

نەکودبێر  و بەردەو م واڵتەکەی ی بە واڵتەکەی تەیانابێ  و هەرتید پیتی لە یەیکی ینەتەتەوە
تێکۆشرراب  بررۆ رەوەی تەلەکەی بە ررراد دی بگەیەنێرر  و هەر لەو کاتەییررا  یەیررانەتی سیاسرری و 

 ەدیرررانی بە ررروواڵنەوەی ۆی کەمترررویەمیەوە ، بە هرررو لە سرررەر نیرررانی تۆمرررارنەکو ب  نییرررتیمانی
 .کە  رەرکی ڕێبەری لەسەر شانبووە نەتەیاناب 

هەالتررری نێوەڕ سررر  بە رررۆرێکی رەترررۆ  و نررراوچەی رۆن دونیرررابرررارودۆیی سیاسررری  د رێلرررتا لە   
، یە ولە بەرنەوەنای کێیەی سیاسری و نەتەو یەتری تەلری کروردد  تۆڕ نکاری بەیۆیەوەبینیوە کە 

دەکررات وەو سررەرۆکی  ی دەرەوەیرری هەرێمرری کوردسررتا بررارد نی سررەرد نی واڵتررانکاتێرر  مەسرریود 
ی سیاسرری لە لە راسررتی بەردد  دیررا رو تفتوتررۆکرری سررەربەیۆ مررامەلەی لەتەیررا دەکوێ و دەویەتێ

  .تەیا  دەکوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 محەممەد سلیمانی

 ١٣وتاری
 !بیلتێنیڕیبەری نەتەوەی دەیێ  ماف نادڕی، دەبێ  

بەسرەر چروو کە سرۆڤێتیەکا  لە هەشرتاکانا  و  تەقلیای و سروننتیە مێژوویە رەو قۆنایە سیاسی و
، هەوییاناەد  بە شێوەیەش چاویا  بە دکتۆر قاسملوو برکەوی وا لەسەردەمی دونیای دوو ەملەری

رێو    تاوتوێی بارودۆیی سیاسی ولە تەیا  کۆببنەوە  وەو ڕێبەری کورد لە ڕۆنهەاڵتی کوردستا 
  .بکە  و کوردستا 

یا  دەکرود و سرەرد نێکی تەو و نەهێنری و نەییەبۆکێیرو و پیرتیوو نی  دۆستە سۆڤێتیەکا   بەاڵم
ڕ دینەبرررروو  لە تە  ڕێرررربەری تەورەترررروین هێرررردی سیاسرررری و نییررررتیمانی کررررورد  بەراشررررکو  لە 

ی و ررررابووری و بادرترررانیەی کە لە تە  رەویرررش لەبەر رەو پەیوەنررراییە سیاسررر .ملرررکۆد کۆببنەوە
  .یکوومەتی رایونای رێو   لەسەر ییلابی تەالنی بناەستی واڵت د یانمەدر نابوو

نەییررەی سررۆڤیەت بررۆ سررەرد نی سررکوتێوی تیررتی یرراکا بررۆ ملررکۆ رەوەدەبێرر  کە سررەرد نی رەو 
و لەپەر ویردی رەو نەیۆشرکەوتنەیا  دیرا ری  بەمەستی چارەسرەرکودنی نەیۆشری دێرتە رەو واڵتە

 . لە تەیا  ڕێکبخە 
 و ە دەکرراتەو رەو پێیررنیارەی سررۆڤێتیەکا  ڕەد دکتررۆر قاسررملوو  بەاڵم ڕێرربەری نییررتیمانی کررورد

سررەبارەت بە هێنرراێ  دەیێرر  رەتەر رێرروە بەددی بتانهەوێرر  لە تە  نرروێنەری کررورد د بنییررن و
، من لە تە  رەو پێینیارەد نی  و  بەسەرد نی یەرمی دێر  و  پوسی توین  رایوتۆڕی بیوور بکەین

  .هەرتید لە نێوناوی چارەسەرکودنی نەیۆشیا  نامهەوێ  سەرد نی ملکۆ بکەم
چوونکی باری تەناروستی  دۆر باشە و نیادم بە هیچ  ۆرە چارەسەریکی تایبەتی یرۆم نریە،  رگە 

 .نەبێ  لە پوسی سیاسی و نەتەو یەتی تەلی کورد
سررەبارەت بەهەلررومەر ی سیاسرری نرراوچە و تررۆ وە رێرروە  دەدتررا  هەوەێرر  لە تەب کررورد تفتورەو

یرۆ  .برۆ نراب   بە سرەرد نێکی یەرمری و رەسرمی برێ  برۆ واڵتری رێروە رەن امباە ، کەو بروو رێو   
  بە ددی کە بترا  هەوێر رێوە واڵتی تەورە و بەهێدی دونیا  و دەبێ  نیگەر نیتا  لەسەر چی ب 

 .اڵتەکەتا  بکەینسەرد نی و
رەو یرررااڵنە کە دەیررروێنەوە بیرررو، برررۆرەوەیە هەموومرررا  لەو ڕ سرررتیەبگەین ییدبررری دێمرررۆک  تی  

کوردسررتانی رێررو    بەدرێررژ ی سررنووری کوردسررتا  هێرردی پێیررمەرتەی  ێگیوکودبرروو و وەو تاقررانە 



مەسرەلەیە  هێدی سیاسی و ب  ڕ کەبەری کوردستا  بەدنی ڕێژی  یەباتی دەکود و ملکۆێش رەو 
ییدبرری ترروودەی رێررو   پیخبرراتەوە نێررو واڵت و  گررای ییرردبەوە،گە هەوییانررا ب  لە ڕێدەد نرری و ڕەنرر

 . کوداەکە پیتیوو نی سیاسی یکوومەتی رایونایان چاوپۆشی هەیەی سیاسیەکەیا  بکوێ
 دو تررو رەو نرریش لە رێو نررا   ێگررایەو نەمررابوو لێرری بحرراوێنەوە و بەناچرراری واڵتیررا  بەرەو ملررکۆ 

  .بووبە ێهێیت
لە رررراد دیخو دی کرررورد ی شۆڕشررر ش کە بەدرێرررژ ی یەبرررات و دەسررر  پێکرررودنەوەیرەو واڵترررانەی

رەو چرو ر والتە  کە یراکی نییرتیمانی کوردیرا  ، هاوکاری کوردیا  کرودوە ، بەشەکانی کوردستا 
بەو رررۆرە  کێیررەی سیاسررری و یەکررری لە تە  رەو  و بە دۆر یلررتۆتە سرررەر نەییررەی واڵتەکەیرررا 

 .واڵتانەد  سەری هەیا وە
ش یبەکررار هێنرراوە و رەو واڵتررانە  پیررتی  رربهەی شررۆڕا کررورد بەردەو م  هەر دونمررنەکەی وەش 

 یررا  لە تە  یەکتویررا  هەبررووە ویاسیاسرری  و  وتو  کێیررەو ملمررالنەی بەردەو م لە نێویۆیانررا  
کررودوە و کوردیررا  وەش هێدێرر  بررۆ پار سررتنی  ی توینرر لەسررەر دۆر مەسررەلە ڕەکەبەری یەکتویررا  

ی یەیکررررری کوردسرررررتانیا  بەرنەوەنرررررای یۆیرررررا  لە الی یۆیرررررا  پەنررررراد وە و هاوکررررراری شۆڕشررررر
 .بەوڕ دەیەکودوە کە نەبە  بەمەتوسی لەسەر دەسەاڵتی واڵتەکەیا 

  بەڕ دەیەو چررۆوەتە وشرریاری سیاسرری و تێگەییررتنی سررەرکود یەتی کررورد لە هەرێمرری کوردسررتا 
ی و رررابووری کوردسررتا  دنمنرری یررۆی بررۆ قرراد ن ی سیاسررهێنرراێک ار کررورد تو نیررویەتی پررێش کە 

و بررۆ بەرەوپێیررچوونی  و لە بەرنەوەنررای کێیررەی ڕەو ی کرروردد  هەیوێلرر  وەربگررو  بەکاربێنیرر 
پوسرررری کررررورد لە کررررایەی نێررررو   د تیوکەر نرررری کوردسررررتانا ، ڕۆیرررری رەرینرررری یۆیررررا  بگێرررر   و 

 . بەهەستیاریەوە تاوتوێی هەلومەر ی تێتی بکە 
 سررەلمانانی کایەتی رەو واڵتە بەسررە بررۆ ۆسررەر هەرێمرری کوردسررتا  و هەویرری سررەرنمرروونەکەیش لە

 .رەو چەنا دێوەی سەرەوە
و بە هۆی بەا بەشکودنی  ،"بوونەهەر دونمنی یوێن و واڵتیە کەی  کورد شۆڕشی  پیتی  بهەی" 
ێرو ق د  هێردی سیاسری و مروۆی کی کوردستا  بەسەر چو ر واڵتی  رێرو  ، ترورکیە و و سروریە و ریا

کەچرری بە هررۆی  .هەیە وەیرری ەنەتسیاسرری و  لێرر  بررڤو کررودوە و کررورد کە یەش کێیررەی  کرروردی
چرو ر  روبەروی رەوبەدرێرژ ی مێرژووی سرەرهەیا نیەوە کرورد  ،تەلی  وتو ییای سیاسی کوردسرتا 

راسرتی دونیررا و  سرەرو ڕۆیری بەرچاویرا  لە برۆتەوە کە واڵتری بەهێردو دیراری نراوچەکەبوونە واڵتە
 .ناوچەکەد  تێ  وە

کرورد لە  ،نیبە هێردی یرۆت بیلرتێ نرادری، بەیکروو دەبر   مراف" تدکتۆر قاسملوو دۆر  ار دەیگروو
 ."ترو مایی یۆی دیاتو دو ی شتێکی دیاتوی نەکودوە کە مەتوسی بخاتەسەر ماف و راد دی یەیکری

دەسرررەاڵتی مەرکەدی ترررار    سرررەبارەت بە پوسررری کرررورد نیادیرررا   یرررو پە و هەترررارێوەا  بەاڵم 
نگاوی چارەسەرکودنی هە یکوومەتی دیکتاتۆر و تیوۆریلتی رێو   هەویناد ت بە شێوەی راشتیانە

بنێررر  و رێلرررتاێش پەیررر ەوی سیاسرررەتی سیاسررری کرررورد بە ڕێگرررای تفتوترررۆی سیاسررریا  پوسررری  
                                     . ستەمکار نە و یاشاکودنە لە د بینکودنی مایی سیاسی تەالنی واڵت

                           



ریلتا لە راستی نێونەتەوەییا  تۆڕ نکاری دۆر بەرچاو لە بەرنەوەنای تەالنری بناەسرتی دونیراد  
برکە  نەتەو نە و دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکا  وەو ڕ بودوو نراتو نن یاشرا لە بروونی رەو هاتۆتە پێش 

 سرەربەیۆیەد و  بەتەو وی  یراو کە بوونی یۆی لە هەمروو روویەکەوە سرەلماناوە و نەتەوەیەکری 
 .لە باری سیاسی و مێژووییەوە

کەوت و بیلررتما  کە کررورد کێرروەیە و یرراکی نرریەو دەبرر  وەش میررو نی یررانەیوێ دۆرمررا  بەرترروێ" 
 . "ا ێسنوورد رە لە چو ر چێوەی یانەیو و میو نیش یاسا و مایی هەیلووکەوت بکات

رەوەی رەمرر ۆ دەیبینررین دۆر  یرراو دە و رەو واڵتررانەی کە پێیررا  شررەرمبوو وشررەی کرروردی  بەسررەر  
لە تە   دمانیانررررا  بێرررر ، رەمرررر ۆ بە شررررانادیەوە  لە کررررۆڕو کۆبرررروونەوەی سیاسرررری و ریا ریررررا 

بە شررانادییەوە یەو دوو وشررەی کرروردی   سررەرکود یەتی سیاسرری و سررەرۆکی هەرێمرری کوردسررتانا ،
 . ی پێاەکە قلەدەردەب   و 

قاسررملوو لە قۆنررایە سررەیتەکانی یەباتررا  رەو بەر چرراو روونرریەی لە الدروسرر  ببرروو کە رەو  .د
ر و ونەتەوەیە و یررراوەنی مێرررژوو و کولترررو"ڕۆنەدێررر  دونمنرررانی کررروردیش بیلرررەلمێنن کە کرررورد 

و ناکوێ  هەتاسەر  تەلێکی تەو و  یاو دە لە تورش و عەڕەو و یارس و بەهانییتیمانیەکانییەتی
 ."و مایی سیاسی کورد پیتگوێ بخە   رەو سیاسەتەیا  درێژەپێباە 

تێرر  وە و  سیاسرری و مێررژووی  کارێدمررای کررورد نەییری تەورە و توینگرری  ی رریڕێبەرقاسرملوو وەش  
سیاسری  د هێنرانی ییکروی بەیەبرات و یە سرەر  هەلرومەر ی کێیرابروێوی و یۆنەویلرتی سێبەری 

  .یدبی دێمرۆک  تی کوردسرتانی رێرو  ی یسەرلەنوێی نیانی سیاسی و ڕیکخو وە تادە و د ڕشنەوەی
یلرتە ییرتیمانی وەو نەییرەڕەتایەکی شیاوڕدتراری ن شۆڕشێکی نوێی سیاسری د هێنراو  ڕێچکەی

 . ی ییدبی دێمۆكو تنێوبەرنامەی کارو یەبات
تەورەتوین هیو ی نیانی دکترۆر قاسرملوو  ، بەیەکێ  لە کوردستا  رامان ی ڕدتاری و سەربەستی 

، بەاڵم شرۆڕا بە شرێوەیەکی بێتە لوتکەی سەرکەوتنتەیانانەو رەتەر  وواڵنەوەکەییی دەنوێ د 
ی و بە بەهرررررانەتەوە شرررررانادیدۆر بەرچررررراو لە کوردسرررررتا  تەشرررررەیکود و یەیکررررری کوردسرررررتا  

  .نییتیمانیەکانی یۆیانەوەدەکە 
و  هوشرریاری سیاسرری و  وەهێنررادەسررکەوتی دۆری بەدەسرر  بێگوومررا  شۆڕشرری یەیکرری کوردسررتا    

 بررۆ سرراتێکیش بێرر راکررامی رەو یەبرراتە  کە لە کوردسررتا  بەردەو میررا  هەبررووە و  کررۆمەاڵیەتی
نیررانی ڕێکخررو وەی  و لەبرراری سیاسررییەوە ۆتەوەدوور نەکەوترر و تێکۆشررا   شررۆڕا تەلرری کررورد لە 

  .رایۆتۆڕی دۆری بەیۆیەوە بینیوە
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 محەممەد سلێمانی

 ١١وتاری
 .دکتۆر قاسملوو سەرچاوی سەربەیۆی سیاسی و تەشکیالتی ییدبە
کودنرری لێهرردری دکتررۆر قاسررملوو ییدبرری دێمررۆکو تی پرراا تێکچرروونی کۆمرراری کوردسررتا  و بڤوە

تەشررکیالتی یرراش ری بەتەو وی بوون نرراەوە و یلررتیە سررەر ڕێچررکەی ڕ سرر  و دروسررتی یررۆی و بە 
برۆ  ەتی تون او ترو نی پیرتیوو نی کرۆمەاڵنی هەر وی یەیکری کوردسرتا  سیاسیبەرنامە و د نانی 

 .تەوەالی ییدو ڕ بکێیێ
سرەربەیۆی ڕێکخرو وەی برۆ ی سیاسری و تەشرکیالتیەوە لەبرار ترو نی دۆر د نلرتیانە لەالیتوییەوە 

ی یەکیمرانەی ی و سیاسرەتپار سرت یالتی بەییدبری تروودەییدو تەر ناەوە و لە بەستو وەی تەشرک
 .یوەنایە دیەلۆماسیەکانیکودە بەردی بنایەی پە

 رروواڵنەوەی سیاسرری لە رێررو   و کوردسررتانا  پێرری نررابووە قۆنررایی تەا و پەرەتوتنرری یرراکا لە  
 . ن ی دەرەوە و نێو یۆی کوردستا  ێگای سەرماوەیەکی دۆر کوردتا  بۆوە بە 

بە دنی ڕێژیمری  ی ەمراوەری و کاروهەیلرور نی کرادر و پێیرمەرتەکان بەهێردی ییدبی دێمۆکو ت 
سرەر مێردی چەنا  اڕی  نوێنەر نی ترار نی هێنرایە  ،رایونای رێو   و کاریگەری هێدی پێیمەرتە

لە سررەر مەسررەلە رەساسرری و بنەڕەتیەکررا  بە ڕێگررا  بررۆ رەوەی لەو ڕێگررایەوە  دیررالۆتی سیاسرری 
  .ەیەنێ بەمایی یۆی بگ ی کورد و تەل چارەیەش بگە 

لە یرۆی د نرا برۆ رەوەی تەلری  یوشیارو تێکۆشرەری کرورد دۆر مرایەدکتۆر قاسملوو وەش ڕیبەرێکی 
بە باشررتوین بررۆ رەوەی  و شۆڕشررەکەی بەهێدتررو دەربکەوێرر  کررورد سررەری بەردبێرر  لە نێوتەالنررا 

 .ڕیلێبارێتەوەوراشێوەی مومکین 
هاوکێیررررەی سیاسرررری لە ڕۆنهەاڵترررری کوردسررررتا  لە  ،ییرررردو تەنیررررا وەش سررررکوتیوی  تیررررتیرەو 

 شسەردەمی سەرهەیا نی بیوی راد دیخو دی و مایەەروەریبە وبەرنەوەنای کوردد  نەتۆڕی، بەیکو
بە  ۆرێرر  ڕێرربەری شۆڕشرری رەو پیرراوە ترروینگەی مێررژووی هرراوچەریی نرروێی رێررو    . بە ییلرراباێ

نایەکانی یەبات هەبووە و رەو  یهرا  کە ناسینێکی تون اوی سیاسی و مێژووی لە سەر قۆ کوددە
 وواڵنەوەکەی بە  ۆرێر  "ەی  سەبارەت بە هەلومەر ی تێتی بوویەتی  کەیکی وەرتوتووە و یبین

یرا  یڕێکخلتووە کە بتو نێ  پیتیوو نی بەربرڤوی یەیر  برۆ الی شرۆڕا ڕ بکێیرێ  و هەرلەوکاتە
ەو یەتیەکرررانی یەیررر  وەو شوناسرررێکی بەرچاوروونرررانە لە سرررەر مررراف و رررراد دیە سیاسررری و نەت
و  ترۆوی هیرو  و سرەربەردی " بیووباوەڕی سیاسی لە نێو چین و توێژەکانی کۆمەیگاد  بڤو بکراتەوە

  .ی تەلی کوردی نەکودوەلە نێو یەیکا  بچێنێ  و بە ڕەشبینیەوە سەیوی د هاتووی سیاسی یەبات



سررەر نێرروەرۆکی مرراف و ررراد دییە ی یلررتۆتە چاوڕوونررانە تییررکبەر ،وەو موۆڤێکرری توینرر  رەو 
ی تەلی کوردی لە پیتبووە کۆدەنگی رەو تۆ بەهێدبۆ رەو مەبەستەا  یەی  و  دێمۆک  تیکەکانی 

کە یەیکررری کوردسرررتا  متمرررانەی نییرررتیمانیا  لە سرررەر پوسرررە سیاسررری و نەتەوەیەکرررا  یلرررتە 
 . سەرشا 

بنایەکرانی ییدبی دێمۆکو ت لە کوردستا  و رێو نا  رەو هێردە تروینگە بروو کە نەییرەی ترۆرینی 
واڵترری د ڕشررتبوو و قاسررملوو لە دەیەی یەکەمرری پرراا بەالڕیررا بو نی شۆرشرری تەالنرری  یرروکم  نی

رێو  ، لە ڕێبەریکودنی بدووتنەوەی نییتیمانی کوردد  مەتوسی دۆری لە نێو یکروومەتی ناوەنرای 
  .یا  دەکودڕۆیی دکتۆر قاسملوو سەیوی  وەەنیگەر نیبە کاربەدەستانی تار    کود ودروست
تو سررتنەوەیەکی رەدمرروونی لە سررەر چەمررکە ، رەوەی ێررژووی سیاسرری ڕۆنهەاڵترری کوردسررتا لە م

 یریکودب  لە تە  قۆنایەکرانی  روواڵنەوەیکودبێ  و ترێکە  کێ ی پێیکەوتووی ییکویەکانی دونیا
بەر یەتری تەورە پیراوی بە ڕێ ،ی کوردسرتانی رێرو  ییدبری دێمرۆک  ت ، یرۆی واڵتی  دی و ڕدتاریخ

  .بووەمێژووی نوێی تەلی کورد دکتۆر قاسملووی نەمو 
پررراا سرررەرکەوتنی شۆڕشررری تەالنررری رێرررو   و لە مێرررژووی سیاسررری رێو نرررا  ، بەتەنیرررا  رەو ترررو نی

ا  پاشکەوتوو و کە ڕێیەی ییکویرونای دەسکەوتەکانی شۆڕا بە هۆی کۆمەیێ  رایبەالڕیا بو نی 
رەی سیاسی و نییتیمانی بکرا و  یەوە، ڕێبەری بدووتنەوەیەکی تەوبۆ سەدەکانی نێوەر س  دەتەڕ

هەاڵتی کوردستا  بکات بەسەنگەری یۆڕ توی و دێمۆک  سخو دی و هەر لەوێیرەوە بیووبراوەڕی ڕۆن
نرراە تەورەو بەهێررد کە رەوە سیاسرری و کۆمەاڵیەتییەکررانی بررڤو بکرراتەوە و ییرردو بکررات بەهێدێکرری

 . تی نید می رایوناەکا  بخاتە مەتوسیەوەڕێیەی یکوومە
ترو نی مێرژووی کرورد و رەو یەبراتەی کە رەو دەسرتی پێکودبروو دۆر بە باشری بە دۆسر  و قاسملوو 

 .لە راستی  یهانا  تەلێکی راشتیخو د و دێمۆک  تبە نموونەی  نی و تەلی کورد بکادونمن بناسێ
کە شررارەد ی هەلررومەر ی سیاسرری و مێررژووی کوردسررتانن، دۆر برراا لەو  شرەو کەس و هێررد نەی 

  کە لە هەمرروو قۆنایەکررانی شۆڕشررا ، ییدبرر  دێمررۆک  تی کوردسررتانی رێررو   ووڕ سررتیە تێگەییررتب
، لە مێرژووی بە ڕێربەری دکترۆر قاسرملوو ،بروو ەویرشو هەرر وەچەیمایەی  روواڵنەوەی نروێی لێرا 

 .مەسەلەیی نەتەو یەتی چ کودەوە تی کوردستانا  یەباتی یۆی لەسەرسیاسی ڕۆنهەاڵ
 تێکۆشرراوە تەلرری کررورد ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو    بەدرێژ یرری یەبرراتی نەپلرراوەی  

 کە لە تە  هەلرومەر ی کوردسرتا  بگروون   لەسەر رەساسی میکانیدمێ   بناماکانی نیانی نوێ
ن و تررروێژێکی  ییەتی هەمررروو چررررررراوێتەی یەبرررات بکرررات و مرررایی سیاسررری و ررررابووری و کرررۆمەال

  .کۆمەاڵیەتی تێیا  بەدەقی ڕەنگبا تەوە و ک یکار   و دەیمەتکێیانی کوردستا  لەبەر چاوبگوین
بەهێررد نیررا   بنایەکررانی کە  ڕیفررۆرمی تیررتی دکتررۆر قاسررملوو دۆر بە یررای تێاەکۆشررا بررۆ رەوەی 

یو سررتە سیاسرری و کۆمەاڵیەتیەکرررانی ەوە ریررو دەی ڕیگررای ولەوردسررتا  پیررادەبکوێ و بکررات لە ک
لەسررەر دیررارە رەو هەنگرراوە ترروینگەی بەرەوپێیررەوە نرراو . بکرراتوو پررتە یەیرر  بەد یو دیەکانیررا 
 دێمۆکو تیررر کە وەو هیدێکررری چەپررری میللررری ی کوردسرررتانی ریرررو   دەسرررتی ییدبررری دێمرررۆکو ت

 و دەسرتەێکود  لە کوردسرتا  اوەی کرورتی یروکم  نی لە مر ڕیفرۆرمی کرۆمەاڵیەتی  میتۆدی ،ناسو وە



 ییدبرری وەو  و د ڕشرر و رررابووری مەاڵیەتی کررۆسیاسرری و  نرروێی یەکلررانی بنەمررای نێویررانێکی 
 .پێناسەکود یەیکی کوردستا  پارێدتاری لە ماف و راد دی 
نەتەو یەتری کرورد  سیاسری و  کێیرەیالیەنگوی چارەسرەری  وەش یەش رەو دەمی هەموو هێدەکا  

دۆر هۆکاری  یا  یا دنی مەسەلەکەیش دەوەسرتانەوە  لە کوردستا  و بگوە هێناێکیا  بەنەبوو  
، لەبەر رەوەی سەربەیۆی سیاسی و ب یارد   لەسەر مەسرەلە رەساسریەکا  کە بەقراد ن ی کرورد 

چەپە سەر نلرررەریەکانی  بە هرررۆی بەسرررتو وەیا  بە هێررردە، و دەشرررکایەوە بەدەسرررتیخۆیا  نەبررروو
  .ەوەرێو ن

لەو پەیوەنرایەد   وویا  لەسەر یاکا و ڕێبەر یەتریەکەی برڤو دەکرودەوە دۆر  ار ناوناتۆری ناشیا
و ڕێرربەری شررەهیا دکتررۆر ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو   دەکررودە سررەر هێوشرری تۆنررایا  

ویلر  لەو رێگرایەوە برارودۆیی  بەتایبەت کو بوو بە نووکی رەو چەو شراکاریانە و دیرا  ،قاسملوو
و  رروواڵنەوەی نییررتیمانی  و درد بررخەنە نێررو مررایەتەورەکەی دێمررۆکو ت ر ەیۆیررا  بەرەو باشرری ب

 .کورد
  کرروردە کە  لەو ڕێرربەر نەی قاسررملوو یەکێرر  دکتررۆربڵێررین  دۆر بەڕ شررکاوی و شررانادیەوە دەتررو نین 

بە کودەوە و هەیوێلتە سیاسریەکانی و تایبەت مەنای  ڕێبەری نەتەوەی هەیگوتووە  بەمانای وشە
 . وەتەورەی و سیاسی بوونی یۆی بە هەموو الیەش سەلمانا

وەو د نکرررۆی پ لەد نلررر  و شارسرررتانیەتی نررروێ  ترررو نی لە ڕێگرررای دکترررۆر قاسرررملوو  "بەکرررورتی 
ورد   ەوهەری یەبراتی سیاسری تەلری کر ،د ڕشتنی بەرنامە و ست  تیژی درێژیایە  بیوکودنەوە و 

لە ڕۆنهەاڵتررری  بە هێدێکررری تەورەو و یررراوە  ب یررراری سیاسررری ییدبررری دێمرررۆکو ت بکرررا بگرررۆڕێ و
  . "کوردستانا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ١٥وتاری
 ! قاسملوو بدووتنەوەیەکی مۆدێ نی یلتە سەرپ 

و هاتنەکرررایەی (  ی هەتررراوی١٦٢٧سرررایی ) د ڕمرررانی یکررروومەتی  پاشرررایەتی لە رێرررو   بەدو ی 
تۆڕ نکاری نوێ لە نیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی تەالنی واڵتا ، یەیکی کوردسرتا  بەکرودەوە د و ی 

یررۆی هێنرراتۆڕێ و بررۆ رەو بەمەسررتەا تەلرری کررورد شرروێن ب یررارو  ەترریمررایی سیاسرری و نەتەوەی
رێرو   کەوترن و تەورە پیراوی  هەیوێلتە سیاسی و نییتیمانیەکانی ییدبی دێمۆک  تی کوردسرتانی

مێژووی نروێی تەلری کرورد دکترۆر قاسرملوو لەووەیرتەد  ڕۆیری بەرچراوی تێرو و بەرچراوروونی براا 
دکتررۆر قاسررملوو   . یررو یە پێیررچاوی تەلرری کررورد سررەبارەت بە رەرش سیاسرری و نەتەو یەتیەکررا 
رەوەی هەمرووی ەبەهرۆی شرارەد ی سیاسری و ناسرینی کەسرایەتیە رراینیە شرییەکانی رێرو   و لەسر

رەو نەشررا  یررومێینی ، بەو نەترری ەیە تەییررتبوو کە واڵت بەرەو بررارتونی دەڕو  و دەسررەاڵتا ر نی 
هەر بررۆیە . تررار   مررایەی چارەسررەرکودنی کێیررە سیاسرری و نەتەو یەتیەکانیررا  تێررا  بەدی نرراکوێ
ەالنی واڵت تەالنی رێو   دەب  رەرکی توینگی یۆیا  لەو چو رچێوەیەد  بەڕێوەبەر  و بەتیتی ت

لەسرەر بنچینەکرانی یکروومەتێکی کە بنایەکرانی  سیلتمی سیاسری و یروکم  نی  پیتیوو نی لە  
الیەنگررروی برررکە  و ڕێگرررا بەد رودەسرررتەی یرررومێینی نەدرێ دەسرررکەوتە  مەدرێد بررردێمۆکو تیررر  

تەورەکانی شۆڕا لە بەرنەوەنای تاقمێ  رایونا کە نروێنەر یەتی تەنیرا یەو نەتەوە دەکرات لە 
  .ێوەبودنی واڵتا  بااڵدەس  بکوێنبەڕ

دکتۆر قاسملوو  لەو ب و یەد  بوولە  رێو نی تادەد  دەبێ  سیلتمێکی نوێی یوکم  نی د بمەدرێ و 
نررری واڵت پێویلررتە  بەشرررا ری پ ۆسرررەی سیاسررری و نووسرررینەوەی تەالبررۆ رەو مەبەسرررتەا هەمررروو 

 تیکەکرانی نەتەوەکرانی رێرو   لە دەستوور بکە  و بۆ رەوەی لەو رێگایەوە مراف و رراد دیە دێمۆک 
یکررروومەتێکی برررنکە یرررو و   لە سرررەر رەساسررری گبرررا تەوە و بەو شرررێوەیە  ندەسرررتووری واڵترررا  ڕە
دیرارە رەو کرات بە شرکڵێکی تیرتگیو ڕێکخرو وە سیاسریەکا  لە   .ەبێرتە ررار و شەر کەتی هاوبەا

و وی یرۆی نەتوتبروو و بەشەکانی توی رێو   کە نوێنەر یەتی ریو دەی تەلیرا  لە پیر  بێر  بەتە
 . دەرنەکەوتبوو ەکانیا  وەش رەم ۆ ڕ دیکایو تۆارامان ە سیاسی و نەتەو یەتی

متمررانەی لە ڕەوشرری سیاسرری رەوکرراتی رێو نررا  رەو مرروۆڤەی کە شرریاوی پیررتگیوی و پێبەییررینی 
سکوتێوی تیرتی ییدبری دێمرۆکو تی  دکتۆر قاسملووتەلی کورد لە ڕۆنهەاڵتی کوردستانبوو سیاسی 

  .کوردستانی رێو   دیاری کو و تەلی کورد وەو نوێنەری ڕ ستەقینەی  ناسانای



رێررو   و  بەتررایبەت یررومێنی کە شررارەد ی هەیوێلررتە سیاسرری و نەتەوەیەکررانی دکتررۆر ڕێژیمرری  
وە کە رەو دۆر نەکودوە رووبەروو لە تەییا  بکەوێتە تفتۆتۆی سیاسی و دینیرابویقاسملوو بووە یەد

شارەد یانە دەتو نێ  باسی رەو مەسرەالنەبکات کە پەیوەنرایا  بە کێیرەی سیاسری تەلری کرورد و 
 . و لە د هاتوود  رێو   بەرەو تۆڕ نکاری قو  ڕێبەری و ڕینوێنی دەکات توی واڵتەوە هەیە تاالنی

و هەتا رێلرتایش  کودوەوبوونی رێو   چەمکی یوەنەتەوەی  لەڕێبەر نی ڕێژی  بەردەو م یاشایا  
 ی رێررو  و قیرریەتە سیاسرری و مێررژوویە لەدەکە  کە  ە ناسررەلمێنن و بەردەو م الی لەوەرەو ڕ سررتی
  .بابەتی یوەنەتەوی قبووب بکوێ  تێبگە  و

یرۆ و ەباتی بەربڤوی یرۆی لە راسرتی نێورێو   رەو والتەیە کە دکتۆر قاسملوو تو نی بەهەویو ی  
دەرەوەد ، پایەکررررانی بخرررراتە مەتوسررررییەوە و بیررررووڕ ی یەیکرررری واڵت لەسررررەر بەرنررررامەی دنی 

و  و یوەنەتەوەی بوونی رێو   بلرەلمێن  الیەش و تەالنی واڵت روونبکاتەوەتەلییەکانی بۆ هەموو 
 ابەتە وشرریار بکرراتەوە و یەک یرردی ییکرروی سررەبارەت بەو مەسررەلەیە هەمرروو الیەش لەسررەر رەو برر

  .ت بێنێ سەەبەد
لە بروو کە دکترۆر قاسرملوو بدروسر   لەالی ڕێژیمی تیوۆریل  و پیاوکۆنی رێو   مەتوسری رەوەیرا 

یلررتۆتە مەتوسرری لە نێرروبود  و رایونررای   یپایەکررانی یکرروومەتڕێگررای یەبرراتی بەربڤویرریەوە 
یروێنمژ پالنری شرەهیاکودنی تێکۆشرەر نی ییدبری دێمرۆکو تی " نیییومێ"هەربۆیەا پاا مەرتی 

و کەوترنە لێرا نی  ا  سرەرکەوتنیریکوردستانی رێو نیرا   لە دەرەوەی واڵت د ڕشر  و بەد یەوە تێ
 . سەری  ووالنەوەی سیاسی کورد

هەر چەنرراە رەو تیوۆرکررودنە بەنویرری ڕیلررو ی سیاسرری و دێەڵۆماسرری یکرروومەتی رایونررای کۆتررای 
و  یرا یلە راستی نێونەتەوە پێهات و رێلتا رێو   رەو واڵتەیە کە بە ڕێژیمێکی توسەناش دەناسوێ

  . بەردەو م پیتیوو نی لە سیاسەتی ران وەتێ ێ و بارتونی نێونەتەوەی دەکا
یەیکرری کوردسررتا  دکتررۆر قاسررملوویا  وەش نرروێنەرو رەوەی بررۆ هەمرروو الیەش روو  و راشررکو یە  

کررات بەمەبەسررتی بررۆ رەوەی لە راسررتی رێو نررا  نرروێنەر یەتی کررورد ب ڕێرربەری یۆیررا  دیرراریکودبوو
 .لە چو ر چێوەی واڵتا و کۆمەاڵیەتیەکانی  سیاسیچەسەانانی د یو دە 

ی سیاسرری یەبرراتڕێرربەری شررەرعیەتی پێررار  و بەشررانادیەوە   لە ڕێگررای دەنگررا نی  تیررتیەوەرەو 
و نەکررو وی لە پاشررا  دکتررۆر قاسررملوو بەهەق ڕۆیرری توینرر  و لە بیرر ی ترروتە رەسررتۆ و تەلرری کررورد

نەد  هرررریچ کەس و رەوەی هەرتیررررد ڕێگررررای  لە نێویررررۆی ییدبررررا تێرررر   و  تا سررررڕۆنهەاڵترررری کورد
و نییررتیمانی یۆیررا  بە  سیاسرری  دەسررتەیەش بەو رامان ەیررا  بررگە  کە ییرردو لە سررەر ڕێبررادی

ترو کە لە رێرو   د  نفرودو پرێگەی  رێ و رەو بدووتنەوەیە بکوێ  بە پاشرکۆی هێرد و الیەنریەالڕێا ب
  . لەو سەردەمەد  بەهێدیا  هەبووە

بکە  کە یۆیا  کودبۆوە بە پاشکۆی ییدبری  ٤موونەکەیش دەکوێ رامانە بە پەی ەو نی کۆنگوەی ن
بەاڵم ییدبی دێمرۆک  ت . توودەی رێو   و بەو راو دە بە سەمادەکەوتن کە دەنگی لە ملکۆوە هاتبا

ی نیررانی سیاسرری و بە هررۆی بیومەنررای و لێوەشرراوەی دکتررۆر قاسررملوو  تررو نی رەو رێگررا سررەیتانە
لەو قۆنررایە سررەی  و دنو رەی   . کررۆمەاڵیەتی  بەسررەر کەوتررووی بەرەولرروتکەی سررەرکەوتن ببرر ێ



و بە  کوردستانا ، ڕێبەر یەتی شۆڕشی یەیکی کوردستانی بە رەرکری توینر  و نییرتیمانی د دەنرا
 .  سەربەردیەوە شۆڕشی بەرەوپێیەوە ڕێبەری دەکود

دی پرتەوەی متمرانەی ترو نی پرو ،دێمۆکو ت لە نێو یەیکی کوردستا ییدبی  بەردەو می  تێکۆشانی
ییردو کە   بەرنرامەی سیاسریپیرتیوو نی لە بەشرێوەی تیرتی  و تەلری کرورد  سیاسی دروسر  بکرا

دکترۆر قاسرملوو  .بە هەوێنی دەس  پێکی یەباتێکی نوێ بکە بوو ڕەنگا نەوەی ریو دەی سیاسیا  
د ڕشررتن و دیرراریکودنی  تن انررانی سیاسرری و سررتو تیژیتو نررایەکی بێرروێنەی هەیلررەنگانا  و یۆ

میکرانیدمی  و یوێنرانەوەی  میترۆد یانە لێد   و شرارەد  هەبوو و دۆر بەرنامەی رووبەرووبوونەوەی
 .و نەیار نی  بەباشی دەناسی دەکود ییەبات

رەو  و رێلرتاا وەوڕووبەرێکی بەرینی بۆیۆی توتبۆی رێو   ی کوردستانیەباتی ییدبی دێمۆک  ت 
کی مررۆدێ نی نەتەوەیرری ڕێرربەری کە تێررا  دۆر شررێلگیو نە  ررووالنەوەیە  ،و بەردەو مرریهەیە ەشۆڕشرر

 . ماف و راد دییە دێمۆک  تیکەکانیا  وشیار کودەوە لەسەر راستی سیاسی  یتەلی کوردو  کادە
 ییدو و ڕێربەری ییردو بەتەنیرا  لە کوردسرتانا   روواڵنەوەی نەتەوەیرا  بەڕێروە د ەو سەردەمەل

 "رمێونانەەشر"و بەد یەوە کۆمەیە بەتەو وی پیتی لە مەسەلەی نەتەو یەتی کودبروو و دۆر  ددەبو
باسی رەو بابەتەی دەکود و هەتا لەو پەیوەنایەد  نراکۆکی لە تە  ییدبری دێمرۆک  ت پەرەپێرا  و 

 . لێکەوتەوە یینێویۆی بەد یەوە شەڕی
ی شرریەوە کۆمەیەکررا  لە رووی نەتەو یەترریەوە بەو ڕێچررکەیەد  دەڕۆ  کە ییدبرربەاڵم رێلررتا بە یۆ

لە سررەردەمی کۆمرراری  ی کوردسررتا لە ڕۆنهەاڵترر و ڕێچررکە ییکررویەکەی  بەریکررودوەڕێ دێمررۆکو ت 
و ییکرروی نەتەوەی بە قۆنررایی رێلررتا تەیانرراوە کە بیرروی سررەربەیۆی لەالی  ووەد ڕشررت کوردسررتا 

 . دۆربەی ڕۆیەکانی تەلی کورد سەری هەیا وە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١٦وتاری

 .دکتۆر قاسملوو الیەنگوی راشتانەی پوسی کوردی کودوە
 یرراوەنی د هێنررا  و د ڕشررتنی ییکرروی و ناود رەکررانی دونیررا  قاسررملووی وەو ڕێرربەرە تەورەدکتررۆر 

نییرا  وەو پیراوێکی بر  وێرنە و و هەتا لە مێرژووی رێو  بووە نوێ و بەرچاو  سیاسی و کۆمەاڵیەتی
 و  سرەردەمیخۆی دەناسروێ وێلر  و یوێنرانەوەی سیاسری و مێرژووی ینیو کە یراوەنی هەدەتمەنی 

 . لە کوردستا  دەنمێودرێ و دێمۆک  سیخو دی بدووتنەوەیەکی مۆدێ نی نەتەوەید نکۆی بە 
کاتێ  باسی  ،بەدینیایەوە  کۆمەیگای کوردستانی بەرەوتۆڕ نکاری یو ونبود وچەمکە ییکویەکانی 

ڕۆنهەاڵتری  و چراوبە مێرژووی دێمۆک  سی و مایی سیاسی و راد دیە دێمۆک  تیکەکا  دێتە بەربراس
سیاسررری و ررررابووری و  و چاوەکرررا  دەچرررنە سرررەر تێررردەیەیرررا  ، بە یێرررو ی  دەتێ ێررر ا کوردسرررتان

  .یکۆمەاڵیەتیەکانی دکتۆر قاسملوو
چەمکرررری دێمۆک  سرررری و  یەکررررانیییکوی بلرررریمەت دۆر یەللررررەییانە بنررررایە رەو وەو ڕێبەرێکرررری

 وردی لەسرەر کودنەوە شی  و کوردستا   ری سیاسیوهێناوەتە نێو کولتو سۆسیالیدمی دێمۆک  تیکی
ەر ی سیاسی و کرۆمەاڵیەتی کوردسرتا  لەتە  هەلومە کودوە و بە ۆڕیکی رەوتۆ ڕیکیخلتۆتەوە ک

بە  ی ررابووری و کرۆمەاڵیەتی سیلرتمێکی د دپەروەر وەش  یسۆسریالیدیم دکترۆر قاسرملوو .بگون  
 ا  لە ڕێگرررررای لە کوردسرررررتان شررررریاوتوین چەمکررررری کرررررۆمەاڵیەتی و ررررررابووری د دەنرررررا برررررۆ رەوەی 

لەو ڕێگرایەوە کۆترایی کێیر  و نا  ببەسرەر نیرانی یەیکری کوردسرتا کودنیەوە یەکلانی با  ێگیو
 .ێ ب کانی هەن ری و  یاو دی چینایەتیبە شوێنەو رە نالەبارە
چەنررا کەسررێ  کە وێناچێرر  شررارەد ی تەو یررا  لەسررەر ییکرروو ڕێبررادی دکتررۆر لەو سررااڵنەی دو یررا  

 قاسملوو هەبووبێ ، دۆر ساوێلکانە و بێبنەما هێوشیا  بۆ سرەر یەتە سیاسری و کۆمەاڵیەتیەکرانی
توی بیێوین و رالۆدی  دەستەێکود و هەوییانا  رویلاری سۆسیالیدمی دێمۆک  تێ  و د هێنانەکانی

 . پەرەپێباە  لە نێو رەنا ما  و دۆستانی یاکا د   بیوور  لەو پەیوەنایەد 
هێنررایە نێررو   راسررتی یو سررتە نەتەو یەتیەکررانی دۆر قویررو ڕ دیکررااڵنە رەو پیرراوە مەدنەی مێررژوو 

و بااڵدەسرررتبوونی شررراپررراا د ڕمرررانی یکرروومەتی ۆڕشرررگێو نەی یەیکررری کوردسررتا  برردووتنەوەی ش
  .لە مێژووی سیاسی رێو نا  رایوناەکا 

ییدو بە هیچ  ۆرێ  پیتینەکودە یو ستە نەتەو یەتیەکانی تەلری کرورد و مەر ری برۆ دیرالۆگ و 
چو رچێرروەی رد لە وتررووێژ لە تە  یکرروومەتی مەرکەدیررا ، رەوەبرروو کە مررایی سیاسرری تەلرری کررو

 وتو ییەکرا   لەوکاتەشا  سنووروسرەر وردەو هەر  و کورد وەو نەتەوە قبویبکوێ رێو نا  بلەلمێن



هەر لەسرررەرەتاوە دکترررۆر قاسرررملوو شرررکڵی ییررراڕ یی بە باشرررتوین ڕێگرررای  .دەسررر  نییرررا  بکررروێن
چارەسررەرکودنی مەسررەلەی نەتەو یەترری بررۆ تەالنرری رێررو   پێیررنیار دەکررا، بەاڵم بەهررۆی الو دی 

ەسررتی نەتەوەی و نەبرروونی هێرردی سیاسرری کە شرروێنیا  لەسررەر روود وەکررانی واڵت هەبرر  و وەو ه
نرروێنەری نەتەوەکەیررا  بناسرروێن، دروشررمی سررت  تیژی ییدبرری دێمررۆک  تی کوردسررتانی رێررو    کە 

 .یۆی لە یودمویتاریا  دۆدیەوە دیاری کو 
دکترررۆر قاسرررملوو  و وەنرررو  نەتەوەی بەرنەوەنرررای تیرررتیی بنچیرررنەی سیاسرررەتی یررراکا لە سرررەر 

لە تە  نررروێنەر نی ڕێرررژی  و ییررردو و  تەلررری کرررورد بەڕ شرررکاوی د و ی مررراف و رررراد دی تەو وی برررۆ
هەمروو دنی  .مێونانە رەو د و ی پێیرکەا نەکرودوەرڕێکخو وەکانی توی رێو   دەهێنایە ترۆڕ و شرە

د یرو وەی لە  و الیەنگروی  سیاسی و نەتەوەیی و ررایینی هەیوێلرتی توترووە   ۆرە هەاڵو ردنێکی 
یرە تێاەکۆشرا و هەمی کرودۆتەوەڕەدروونری رەو برابەتەی و دۆر بە  نەکودوە  سیاسی و کۆمەاڵیەتی
 .پەرەبلتێنن لە رێو   و کوردستانا  بەشێوەی بەربڤو اڵیەتیەکا راد دیە سیاسی و کۆمە

هەتا   کوردستا  هەبوو کۆمەاڵیەتی  کۆمەیگایسیاسی و رابووری و ەڕی بە یەکلانی باو قاسملوو 
لەو بررر و یەد  بررروو کە یێررردو کاتێررر  دەتو نێررر  بە هەمررروو رامان ەکرررانی بگرررات کە بەرنرررامەی 

و مایی هەموو تاکێکی لەبارچاوبێ  و الیەنگروی  هەب   کوردستا  ی بۆ د نییتوو نید دپەروەر نە
 . مەتکێیا  و ک یکار نی کوردستا  ب مایی دەی

 لەسرەر  بەمایی بەر برنەری  ن  و پیراو لە یێرد   و کۆمەیرا  هەبروو وقویی دکتۆر قاسملوو باوەڕی 
رەو نەدەریەبرروو کە ، ننررا  لە نیررانی سیاسرری و کۆمەالیەتیررا  نابێرر  بە هرریچ  ۆرێرر  پیررتگووێ 

انی پیراو   لە کوردسرتانا  بەشرا ری کرارو ەریەتەیا  برۆ پێر  بر  هەترا شرا  بەشربخوێن و رەو د
 .وەی بکە تێکۆشانی سیاسی و نیانی ڕێکخو 

مررای ەلەسررەر بنوەش هێدێکرری مررۆدێ   و پێیررکەوتنخو د  ی کوردسررتانی رێررو   ییدبرری دێمررۆكو ت
، دنی هەاڵو ر  و چەوسررانەوەی مرروۆڤ بەدەسررتی ری سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی د مەدر وە ود دپەروە

  .ی کودوەپێ  هاتەی کۆمەیگای کوردستانو، بەچاوی یەکلانی سەیوی ە موۆڤ
بوونی " چەمکی یوەنەتەوەی"توینگەی مێژووی هاوچەریی رێو   بوو کە تو نی قاسملوو رەو پیاوە 

رێو   بلەلمێن  و بە یۆشیەوە رەو بابەتە رێلتا بە شێوەیەکی تیتی لە نێو رەدەبیراتی سیاسری 
تێگەییررتنە نەتەوەیە  بەربڤوتررو لە سررااڵنی ڕ بررودوو یررۆی تەاڵنرری واڵتررا  ڕەنگیررا وەتەوە و رەو 

رێو نرری  اریررا  بە بیلررتنی  وشررەیێنیلررتەرێو نیەکا  دەما دۆر لە شۆڤرێلررتادیررارە . دەریلررتووە
رێرررو   واڵتێکررری یررروەنەتەوەیە و برررێ گە لە نەتەوەی ": کە دەترررۆتوێ  دەتیودرێررر  یررروەنەتەوەی

 "هتا دەنین..... رادەری و کورد یەرمان ەو ی یارس،
ەیررا  بە یێررو ی لە سیاسرری و بەشەردۆسررتانەی ڕێبەرەک دێمررۆک  ت لە سررایەی هەیوێلررتیییدبرری 

چرراوەڕو نی  کە کوردسررتا  کوردسررتا  پەرەیگرروت و برروو بەو هێرردە تەورەو کرراریگەرەی ڕۆنهەاڵترری 
رەو ی وەو سررررکوتێوی تیررررتی ییرررردو و ی وەش  . رێو نرررری لێرررراەکو تررررۆڕینی نەییررررەی سیاسرررری 

 ڕێگای  ،ی تەلی کوردستا  ەوەی مێژووی نوێسەرکودەیەکی سیاسی و  دێمۆک  ت و  ڕێبەری  وواڵن
لە تە   ی ییررردو دیەڵۆماسررریەکانە سیاسررری و ینەد  راسرررتی پەیوەنرررایبەکەسرررێ  و دەسرررتەیەش 

دیا  بە بەرنەوەنای تیرتیی بەقاد ن ی یۆیا  بەکاربێن و  ،یکوومەتی رەوسای سەد م یوسێن د 



کوردستا  بگەیەنێ  و دۆستایەتی سیاسی و دیەڵۆماسی  لە سەر ییلابی تەلی کورد لەو بەشەی 
 .د بمەدرێنێ   کوردەکانیبو  

بەیکرروو کاتێرر  کاربەدەسررتانی بررااڵی ڕێژیمرری بینیرروە لە بەەررا ،  باسرری لە هەیوێلررتی   ییدبرری 
و قرری تووتبرروو کە ڕ شررکاوی بە سررەد م و یکرروومەتی رێبەدێمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو   کررودوە و 

سرەربکەو ، پێوێلرتە ڕێگای توناو تیژیەوە بەسەر شۆڕشی یەیکری کوردسرتانا   رەو   نەتو نن بە
لە نێویۆیانرا  سەرکود یەتی سیاسی کورد و یکوومەتی ناوەنای بە ڕێگای راشتیەوە رەو کێیرەیە 

 .وتن لە ریو دەی سیاسی و نەتەوەی دووالیەنەچارەسەربکە   لەسەر رەساسی ڕێدت
می رەو لە راکا ،و یەوە رەو مەسەلەیە چارەسەر بکە تدەتو نن بە ڕێگای راش  رێوەرەوە  بەیکوو 

د  لە نێو   یەکیەتی نییتیمانی کوردسرتا  و یکروومەتی  ١١١٤لە سایی  بەرچاوروونیەد  بوو کە 
رەو کررات بە هررۆی هەلررومەر ی سیاسرری و راسررتی دیررارە . رێو قررا  دیررالۆتی راشررتی دەسررتی پێکررو 

ررررایۆدی پەیوەنرررایەکا  هەنگاوەکرررانی راشرررتی بەرەو سرررتی ڕۆییررر  و شرررەر هەیگویلرررایەوە لە 
  .ا نکوردستا
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 .رەو ڕێبەرێ  بوو بە هەیوێلتەکانی یدمەتی بە پوسی کورد کودوە
هەیویلررتێکی رەوتررۆی نەبررووە کە دیررانی بە لە نیررانی سیاسرری و ڕێکخو وەیررا  دکتررۆر قاسررملوو   

 وشرررۆڕا نەکررودۆتە  پیررتی هەرتیررد لە رەوتررری یەباتررا  تەیانررابێ  وتەلرری کررورد   ررواڵنەوەی 
و سرررەربەیۆی سیاسررری و  دەرکودبررر ب یررراری سیاسررری کرررورد بە دیررری دونمنرررانی  لەالیتوییرررەوە 

نەتەوەی  سیاسرری و د یررو دی  وییدبررایەتی کودبرر  ڕێکخررو وەی ییررا ی بەرنەوەنررای کرراتی یررۆی و 
  .لێکەوتبێتەوەی کە شوێنەو ری نالەبار د ب بەپێچەو نەوە ب یاری سیاسی  ێ  وبوەالناکوردی 

رەتەر رێلتا بەر وردێر   بکەیرن سرەبارەت بە راسرتی پەیوەنرای سیاسری و دیەلۆماسری ییردو لە 
باشررتو رەو ڕ سررتیەما  بررۆ  دۆسررتە رۆروپایەکانررا  ڕەنررگە ،و تە  الیەنە سیاسرریەکانی کوردسررتا 

کرراری دکتررۆر قاسررملوو  پەیوەنررایەکانی ییرردو  یکاروبررار و رەو میکررانیدمەی کە بررۆ راشررکو دب 
 . ەهەبوو شوێنا نەری تاریگەری د،پێاەکو

دکتررۆر قاسررملوو کە بە پیرراوی توینرر  و سیاسرری لە نێررو برردووتنەوەی کررورد ناسررو بوو ، بێگوومررا   
رەو بیانیررانەی دییررا  بررۆ  پوسرری سیاسرری کررورد دەوری رەرێنرری لە راسررتی پەیوەنایەکانررا  تێررو و 

یاسری و دیەڵۆماسری ەی بنرایەی دۆسرتایەتی سبە پەڕۆشەوە رامادەیرا  پێیراناەد  برۆ رەو لێیاەد 
قاسملوو رەو مروۆڤە تێکۆشرەرەی کرورد بروو کە چەنرا   . نن و هاوکاری کورد بکە لە تە  دەبمەدرێ

 ارێ  کەسرایەتی بەردی سیاسری  نێرونەتەوەی هێنرانە کوردسرتا  هەترا لە نیردێکەوە برارودۆیی 
رێلررتا بەد یەوە رەو ڕێچررکەیە  اڵمبە. سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی  یەیکرری کوردسررتا  و شررۆڕا ببیررنن

بەتەو وی بەرەو کررررایبوونەوە چررررووە و رەوەا لە کاتێکررررا یە کە ڕەوشررررێکی لەبررررارتو لە راسررررتی 
دەرەوەد  بۆ کورد هاتۆتە رار وە و  رەتەر ییدبری دێمرۆکو ت بەشری پەیوەنرایە نێونەتەوەیەکرانی 

 ی بەرچراوتوبو رەی بەرەو تەشەکودنودوو تاقی بکاتەوە، رەو رو چاالش بکاتەوە و رەدموونی ڕ بکا
 . دڕو ت

کوردسررتانی بەدیەوە  ، بررووڕۆشررنبیوی پررتەوی ەسررایەتیەکی بە هێرردو یرراوەنی ک دکتررۆر قاسررملوو 
 هەر کاتێر  هەلێکری، و بە چاوی  یاو دی سەیوی بەشەکانی کوردسرتانی نەکرودوە واەویل  یۆش

بە ، لە راسررتی دەرەوەد   یررا  لە راسررتی نێررو یررۆی واڵتەکانررا  و  بۆڕەیلررابا ی تون رراوی سیاسرری 
رەرکررری یرررۆی دەد نررری هاوکررراری و پیرررتیوو نی پێیرررکەا بە  ررروواڵنەوەی سیاسررری رەو بەشرررەی 



یاسری و نەتەو یەتری چارەسرەرکودنی کێیرەی سبەمەبەسرتی کوردستا  بکرا، رەتەر رەو هاوکراری 
  .بە ڕێگای راشتیا بووبێ  کورد

و لەوبرر و یەد  برروو، چارەسررەری کێیررەی لە مێررژینەی تەلرری کررورد، تەنیررا بەرێگررای دکتررۆر قاسررملو 
راشررتی و لێکتێگەییررتن رەن امیرراەب  و رەو والتررانەیش کە یرراکی کوردسررتانیا  بە پررێچەو نەی 

لاویاسرایەکی ێهەموو ڕبەو دن  کاناوە، هەنگاوێکی ناموۆڤانەیو دەی تەلی رێمە بەسەریۆیانا  لر
، بێگووما  هەتا سەر رەو سیاسەتە درێژەی نراب  و بەردەو مبروو  ناوە کورد نیدنێونەتەوەیا  بە

 . لەسەری مەتوسی لە سەر راساییی رەو واڵتانەا دروس  دەکا
قاسملوو کاتێ  دەهاتە سەر چارەسرەرکودنی پوسری سیاسری کرورد و هەیلرەنگانانی هەلرومەر ی 

وو بەو رۆرە باسری هێروەرکودنەوە و رەو چو ر واڵتەی نییرتیمانی کوردیرا  بەسەریۆیانا بەشرکودب
وتووێژی دەکود و هەرتید بەدمانی دبو قلەی نەدەکود و بەنەد کەتەوە باسری کێیرەکانی دەکرود و 

رەتەر رەترررۆ بێررری و مرررایی کەسرررێکیتو پێیرررێ  برررکەی و ترررار دەی رینکررراری نەتەوەی : " دەیگرررووت
تی و پەیوەنرررایە دوو ەتی د تیوکودنرررا ، بێگوومرررا  دیرررانێکی تەورە بەراشرررسرررایبررر ۆیەپیش لە س

و رومێررای پررێکەوە د نییررتن بەرەوالو دی دەڕو ت و باوەڕومتمررانە لە نێررو    قۆییەکررا  دەتەیەنیرر 
و ڕقررروقینە  نرررامێن  تەالنررری پێررر  هێرررنەری واڵترررانی وەو ترررورکیە و رێرررو   و سرررووریە و رێرررو ق

  ."تەشەدەکات
کرورد  پەی ەویرا  لێکرودوە،  رەو سیاسرەتەی دونمنرانی کرورد بە درێرژ ی مێرژوو لە بەر نربەر تەلری
دیررارە بە هررۆی سررەرهەیا   و . رینکرراری نەتەوەی کررورد و لە نێرروبودنی لەسررەر یرراکی یررۆی بررووە

بەریۆد نی ڕۆیەکانی تەلری کرورد رەو راو تەیرا  بەدی ناهراتووە و نەیرانتو نیوە بەسرەر ریرو دەی 
 .ەستانانی مایی سیاسیا یەیکی کوردستانا  د یبن و ب  هیو ی بکە  لە یەباتکودنی لە پێناو ر

هێررررردە  لە د نییرررررتنی لە تە  کەسرررررایەتی و دکترررررۆر قاسرررررملوو بەهرررررۆی د نرررررای و لێهررررراتووی  
و بە ارێرر   دێمۆک  تیکەکانررا  دۆر بە یێررو ی کرراریتێکودوو  و شرروێنی بەرچرراوی لەسررەر د نرراو 

لری کرورد و دۆر بەکو وەی توێیا  بۆ تێ و نینەکانی سەبارەت بە کێیەی سیاسری تە چۆتەناودییا 
هێنرا  بە  و برارودۆیی سیاسری رێرو    توتووە و مەسەلە کانیا  لە سەر شۆڕشی یەیکی کوردستا 

  .وەرتوتووە
و  هێنررراوەتە ترررۆڕدۆر د نلرررتیانە باسررری کێیرررەی ڕەو ی تەلررری کوردرەو وەو سیاسررریەکی لێرررد    

مراف و رراد دیە دێمۆک  تیکەکرانی یەیکری کوردسرتا  ، بە ڕ شرکاوی یش تییکی یلتۆتەسەر کاتێک
ەکررا و وەرتوتنرری  رەو مررایەیش نابێرر  یررۆی دسیاسرری ڕ یگەیانرراوە کە تەلرری کررورد د و ی مررایی 

، بەیکرروو بە شررێوەی سیاسرری و لەسررەر ییلررابی پێیررێلکودنی مررایی سیاسرری نەتەوەیەکرری تررو برر 
 .د بەشبکوێ انی رێو  بەسەر هەڕیمەک بەڕێوەبود   یەکلا  دەسەاڵتی

دکتررۆر قاسررملوو سررەرێ  برروو لە نێوسررەر نا  دیرراربوو و هەتررا رەو ناوبررانگەی کەوتبرروو سررەرد ری  
 .کۆمەیگای سیاسی وڕۆشنبیوی رۆروپا و رەمویکایش

. و و  ێگررای سررەرن  و لیوەربرروونەوەی دۆسررتا  و نەیررار نی ییرردو بررووەهەیلررەوکەتی دۆر نررایەبو 
بیرڵژێ و لە ب یارد نرا  دەسرر  و پێیخرۆی بدربکرات، بەیکرروو دۆر  لە کراتی تەنگانێررا  برووەهەو مکە

ی نێوەڕ سر  و بەرار می و هێمنی هەیلەنگانانی هەلومەر ی سیاسری دونیرا و نراوچەی ڕۆنهەاڵتر



 دوە بوێررو رۆرتررانیە ییدبیەکانررا  بەڕێرروەسرری لە نبەردەو مرریش ڕ پو و ودوەردسررتانی کررورێررو   و ک
 ی بۆ رەوەی تەشکیالتی ییردو بە تیرتی لە ب یارد نرا  بەشرا ر ،وەش نەریتێکی  و نی شارستانی

 .و بەرپوسیارەتیەکە بۆ هەموو الیەش ب  بکاتپێ
وەو پێویلر  کراریگەری  و  بوونەوە چرووەتا رەو بابەتە بەتەو وی بەرەو کرایبەاڵم بەد یەوە رێل 

ترررا رەتەر رەو ڕ پوسرررییەا رەن امبرررارێ وەش و هە لە سررەر نیرررانی سیاسررری ڕێکخرررو وەی نەمررراوە
سررایەی  نێررو   رێررو   و رێررو ق  ١رەو کرراتەی کە شررەری مررایوێو نکەری   . پێویلرر  کرراری پێنرراکوێ

بەشرررێوەیەکی دۆر دکترررۆر قاسرررملوو وەش سرررەرکودەیەکی سیاسررری  لید نررری کرررورد کۆترررای پێهرررات، 
ەو دوو واڵتە بەو ب و یەد بررروو رو لەو کرررودەی هەیلرررەنگانانی رەو برررارودۆیە سیاسررریسیاسررریانە 

هەتررا کررورد بررگەنە نەتری ە  سرانیە  و بە یێررو ی نراتو نن لە سررەر هەمرروو مەسرەلە رەساسرریەکا را
ی لێبکەوێرتەوە کە  لە سرایی  یرو ەدروود وی ڕێ کەوتنی  ،و گەر نی دووبارەبوونەوەی مێژوو ب نی

کوردسرتانی کورد لە سیاسی بدووتنەوەی و بۆ  ەد م یوسین و شای رێو نا  روویا لە نیو   س ١١٧٢
 .لێکەتەوە و شۆڕا بڤوەی پێکو  رێو ق شکەستی تەورەی 
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 !یەیکی کورستا  متمانەی ڕێبەری نەتەوەیا  بە قاسملوود 

و راشتی پ  باشرتوین  دەکودمەسەلەی کورد  چارەسەرکودنی  دکتۆر قاسملوو الیەنگوی راشتیانەی
رەو شررەڕەیش کە لە کوردسررتا   .یەیکرری کوردسررتانبوو بە رامرران ە سیاسررییەکانی ڕیگرای تەییررتن

، شرررەڕێکی د سرررەپاوبوو کە هەیگویلرررا سرررۆچی ییدبررری تێرررا نەبوو بەدنی یکررروومەتی رایونرررای
بررۆ رەوەی بەرترروی لە  ا  سررەپانا و کررۆردیش انرربەسررەر تەلرری کوردی و د رودەسررتەکەی  نیییررومێ

بەدنی  یەبراتی چەکرا ری ییدبی دێمۆک  تی کوردستانی رێو    ب یراری  یۆیبکات،مانەوەی یۆی 
کاربەدەسرررتانی ترررار    رەو ر سرررتەیا  برررۆ   .ڕ تەیانرررا هێدەکرررانی ڕێژیمررری کۆمررراری ریلرررالمی 

یلررتی هەیو.  دەرکەوتبرروو کە قاسررملوو شررەڕ بررۆ شررەڕ ناكررات، بەیکررۆ رەو شررەڕی بەرتررویە دەکررا
هرررانی کاربەدەسرررتانی یکررروومەتی تیوۆریلرررتیا  کە پالنررری لە  دکترررۆر قاسرررملوو خو د نەی راشرررتی

  . نیوبودنی بۆ د ب ێژ 
هێرررد و کررراریگەرکودوە و  بە  رررۆریکی رەترررۆ بە یررراکایەکەم هۆکرررار رەوەبررروو کە دکترررۆر قاسرررملوو 

ۆیررا  نەکە ، بنایەکررانی یکرروومەتی مەرکەدی لە ڕێیررەوە لەق کررودوە و رەتەر چرراری ڕەوشرری ی
کرررات نررراتو نن بەسرررەر وییدبررری دێمرررۆکو ت تۆڕ نکررراری تەورە لە رێو نرررا  بەدو یخۆیرررا  دێنررر  ورە

هەر  بە هەر بررۆیە بیویرررا  لەوەی کرررودەوە .  وشررەپۆلی روود وەکانرررا  د یرربن و یۆیرررا  نێرررو دەکە
لەسرەر ە ک لەسرەر ڕێگرای یۆیرا  البراە  و کۆترای بەو نیگەر نیەیرا  بهێرننقاسملوو  ڕێگایەکا ب 

 .ویکوومەتەکەیا  دروس  ببو
لە   رروویەی سیاسرری و کررۆمەاڵیەتییەیبە  بەو ررۆرە توینگترروین  پیرراوی سررەردەم کە بەد یەوە   

 لە ڕێگرررررای ،و ڕییرررررەی نید مررررری رایونرررررای وەلەردە یلرررررتبوو ،دەبررررروووکدەسرررررتی پێکوردسرررررتا  
پیراو نی ڕێژیمری رایونرای بە تەو وی  ،بەریو و نکودنی  ۆم ۆیی سیاسری و تەشرکیالتی و نید مری

رامان یررا  لە تیوۆکودنرری سیاسرری دکتررۆر قاسررملوو رەوەبرروو نید مرری . توسررکودبوو  وتۆشرری شررڵژ   
سیاسی و ررابووری  سەقامگیوی بەرەورایونای لە مەتوسی نێویۆی بەارێد  و لەو ڕێگایەوە رێو   

ێمرۆک  تی دیدبری لە هێرد و نفرۆدی ی چوونکی کاربەدەستانی تار   دۆر براا.  بەر  و کۆمەاڵیەتی
دکترۆر قاسرملوو لە مێرژووی  تروینگەی    ڕێنییرتبوو و بەترایبەت رەو ڕۆیەتوسیا وردستانی رێو  ک



 دەیگێرو  لە شەستەکانا  لەبەر نبەر ڕێژیمی پیاوکۆنی رایونای رێرو    کوردستا سیاسی رێو   و 
 .بەرەستۆکوتبووکوردی انە ڕێبەری  وواڵنەوەی سەردەمەیو دۆر نیو نە و 

رێلرررتایش و، کەم وێرررنە بررروو ڕۆیررری رەو پیررراوە تررروینگەی مێرررژووی سیاسررری رێرررو   و کوردسرررتا   
یرراوەتە سررەر روود وەکررانی کێ سررێبەریبێرروێنەی ڕۆیرری  و  مرراو   یەبرراتلەسررەر   شرروێنەو رەکانی 

 تراکە هێرردی سیاسرری ییدبری دێمررۆکو ت کە  لەوڕ سررتیە تەییررتووە  یەلکرری کوردسرتا   و،د هراتوو 
لە  .لە ڕۆنهەالترری کوردسررتانا  دەتررو ن  چارەسررەری دۆدی سیاسرری تەلرری کررورد بکرراتکرروردە کە 
و  هەر شوێنێ  بۆی دەچی و روویتێاەکەی ، هەس  بە بوونی رەو پیاوە تەورەیەدەکەی کوردستا 

 . دی نەکات لە ڕۆنهەاڵتی کوردستاناکەس نیە بە ناو هێنای شانا
لێررراەب ێ و وقارەیرررا   رارهێنرررانی دکترررۆر قاسرررملوو دیرررارە دەسرررتەیەکی پچرررووش هە  کە بەنررراو  

دوور نیە بەشێکیا  هەتا رێلتایش لەسەر سرفوەی رەو  چو هی یەساسیەتیا  بە ناوەکەییی هەیە
و بەنررابەدییەوە یۆیررا   مرروۆڤە تەورەیە نررانبخۆ  و یۆیررا  لە شررێبەری ڕێبادەکەیررا  یاشررارد بێ 

هەترا رەو دەسرتەیەی کە نەیراری ییدبری دێمرۆکو ت و دکترۆر  .ری ڕیگاو ڕیبرادی د بنرێنبەدرێژەدە
، بە  تەقەی یۆشرررری و شررررایکود  یۆشررررحایی یۆیررررا  قاسررررملوو برررروو  لە ڕۆنی تیوۆرکودنەکەیررررا 

  . بووری سیاسی دکتۆر قاسملوو بەشێکیا  پێی سەرمەس  بو یەبەری تیوۆ دەربویبوو
لە هەمررروو کاتیررر  دیررراتو  و ڕێبرررو ر نی بەرەمەتررری دکترررۆر قاسرررملوو  تێکۆشرررەر نی ییررردورێلرررتا 

هەیە و رەتەر یۆیرررا  لە و یرررۆی ێرررن پێویلرررتیا  بە یەک یررردی و تەبرررای سیاسررری و تەشرررکیالتی 
نەبن و یۆیا  بۆ روود وەکانی د هاتوو سادو رامرادە نەکە ، یەریرکە  و یەکاەن  نیویۆیانا  کۆش

وری ڕۆنهەاڵترری کوردسررتا   دەبررن بە  ێگرروەوەی هێرردە هێنرراێ  هێررد و ڕیکخررو وی دەرەوەی سررنو
 برروونی یررۆیدەمێکەنرراکۆکی و بیررووڕ ی  یرراو د  .و ییدبرری دێمررۆکو ت تێکۆشررەرەکانی ڕۆنهەالت

رەو برابەتە  هەرتید  و، ا کوردستانی ڕۆنهەاڵت و ڕێکخو وەکانی  لە پەیوەنای سیاسی سەلماناوە 
 ی یررۆی لەدەسررتبا ت سررەبارەت بەپوسرری رومێرراتەلرری کررورد کە لێکبررارێتەوە  بەومانررایە  نابێرر

 .ا لە تۆڕەپانی سیاسی کوردستان ینێو   هێدە سیاسیەکان هاوکاری و تەبای
ری نروێی ڕیکخرو وەیە لە کوردسرتا  سرەری هەیرا وە و هەر وبەیکوو رەوە سووشتی سیاسی و کولترو

ەی سوننەتی بیرو لە بە شێو ناکوێ چیتو ریتو بەسە ،و اناوەەلەی ڕەیلرەو یوێنانەوەیەا رەو ه
بە  پێویلتە  کوێتەوە و هەنگاوەکا بڕەوشی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کوردستا  و نیانی ڕێکخو وەی 

سرەبارەت بە پوسری سیاسری  ا بەرچاو روونری شریاوتو لە نێرو یەیکرو   ژرێنراڕ ستەی نوێا  بهاوێ
،   ا یریبەرچاورووونە نی و ترو نی لە سرایەی  ڕێربەری و ڕینروێدکترۆر قاسرملو .وێتەوەبرڤو بکر کورد 

ویەی بەسرررەر کەا و ودربررردووتنەوەی نییرررتیمانی لە ڕۆنهەالتررری کوردسرررتا  سرررەرەڕ یی رەو برررار
 ی نەتەو یەترریبە  یەبرراتی بەرچرراو تەشررە ،ووکوردسررتانا  د یبرر  و کررۆمەاڵیەتی  هەو یرری سیاسرری

کە لە  بررا ت و کررۆمەالنی یەیکرری کوردسرررتا  لە دەوری رامرران ە سیاسرری و کۆەمەاڵیەتیەکانیرررا 
 .کۆبکاتەوە ڕەنگیا بۆوەبە روونی ا  ی دێمۆک  تی کوردستانی رێو نبەرنامەی سیاسی ییدب

سیاسری  لەسرەر سرت  تیژی  وێنراشنا بکتێکۆشەر نی راد دیخو دی کورد پەیامی قاسملوو رەوە بوو 
شرێوەی بەباشرتوین دەرکەوتبروو و کە دۆر بە هێرد ەینەتەو یەتری رەو شۆڕشرە توینگری و  وواڵنەوە

 . مومکین شیبکوێتەوە بۆ کۆمەاڵنی هەر وی کوردستا 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١٣وتاری

 !بوورویی سەربەیۆی سیاسی و رابووری ییدو  قاسملوو .د
و دۆر  رار   بە ڕ شرکاوی  د بینکودبروو  بەتەو وی  قاسملوو سەربەیۆی سیاسی و ررابووری ییدبری

و   مەسەلەی هاوکاری و پەیوەنراییە سیاسری و دیەڵۆماسریەکانی لە تە  یکروومەتی رێرو قلەسەر 
رامرادەین دەسرر   ی کوردسرتانی رێررو  ررێمە وەش ییدبرری دێمرۆکو ت ": ا  دەیگررووتدۆسرتەکانی تویر

سرەربەیۆی ب یرارد نی سیاسری بەرد ری دۆستایەتی بکەیرن لە تە  دۆسرتەکانما ، بەاڵم هەرتیرد 
 تەو ویدێکرررری هنرررراکەین و وەو وەش هێدێکرررری دێمررررۆکو ت و پێیررررکەوتنخو د ییررررا ی دۆسررررتایەتی 
 ".و پەرەی پێاەدەین سەربەیۆ دەمێنیەوە و لەسەر رەو رەساسە دۆستایەتی دەکەین

دۆر بەهەق تەورە پیاوی مێژووی نویی شۆڕشی کوردستا  لە ڕێبەریکودنی  وواڵنەوەی سیاسریا ،  
سادوسرەود ی بەرەوپێیەوە ڕێربەری دەکرود و  یشارەد یانە و یەکیمانە یەباتی یەیکی کوردستان

 دەکۆکیکررارینەکررودو تارررایوین هەناسررەی نیررانی  مەسررەلە رەساسرریەکانی تەلرری کرروردی لەسررەر 
 . ڕ ستەقینەی مایی سیاسی کورد  لە مەیا نی یەباتا  مایەوە

قاسررملوو کەیکرری لێوەرتوترروە بررۆ  بەر دەسرر  د برروونەکوردسررتا   کە لە ینەکانررااڵرەو  لە هەمرروو 
رەوەی بتو ن  کۆدەنگی سیاسی و نەتەوەی بەدەس  بێن  و سەرەتایەکی نروێی لێر  تێگەییرتن و 

ییدبرری دیمررۆکو تی وەش وەسرریلەی ڕدترراری نەتەوەی تەشرراناوە و . یەکترروی قبررویکود  هێناکررایەوە
و  برڤو بکراتەوە ری سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە نێو یەیکرا وشیا  هەروەها دکتۆر قاسملوو  تێاەکۆشا

برردووتنەوەی کوردسررتا  لەسررەر بنەمررای پیررتیوو نیکود  لە مرراف و ررراد دی سیاسرری بەرەوپێیررەوە 
دکتۆر قاسملوو لە کوردستا  پیتیوو نی هەمروو رەو هێردو کەسرایەتیانەی کروردی دەکرود کە   .بچ 

 . ڕا بکە بەشا ری شۆو  و رامادەیا  هەبوو تێا بەدی دەک یا یدمەت بە نییتیمانمایەی 
الوەکری بە پراو نی هێدێر  یرا  الیەنێکری  کوردسرتانی مەیا نی تێکۆشانی سیاسریدکتۆر قاسملوو  

ڕشرەی بە ڕێبەر یەتری سرتا  دەبر  رەو شۆو بوو هەمروو ڕۆیەکرانی کوردسەیونەدەکود و بەیکوو پێی
نێو ڕێدی یەبات بەهێدو پتەوتوی برکە  لە ییدو دەستی پێکودوە بە هی یۆیا  بد نن و بەهاتنە 

 . بەر نبەری ڕێژیمی کۆنەپەرستی رایونای رێو نا 
لە بە پلرررۆڕ لیدمی سیاسررری  بەیەکلرررانی و د دپەروەری کرررۆمەاڵیەتی و  بررراوەڕیدکترررۆر قاسرررملوو 
دێمۆکو سرری سیاسرری و بن یررنەی بنەماکررانی و یرروە ڕەهەنررای و یرروە ییدبرری بە  کوردسررتا  هەبرروو 

ەنا و الیەنگوی سەقامگویی رەو ییکروە نروێەی دەکرود لە ڕۆنهەالتری د د مەالیەتی لە کوردستا  کۆ
  .کوردستانا 



دەمیرنەی رەوترۆ دەیویقێنێر   ییدبی لە کوردستانا چەنا  سیلتمی هەبوونی  لەوب  ویەد بوو کە 
لە ڕێگرای و وەو تەشرەکودنی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی بەدو یخۆیرا  دێنر   دەسکەوتی تەورەی  کە 

 یاو دی تێوو نین و یوێنانەوەی  ۆربە ۆر لە سەر شرێوەی بەڕێروەبود  و ریرا رەکودنی هەرێمری 
و لەو وەیرررتەد  بررروون نەوەی ررررابووری و  ێدەبررر  ترررویێو کوردسرررتا ، قۆنایەکرررانی تەشرررەکود  

و راستی دیەڵۆماسی دەچێتە قۆنایی دیاریکو وی یرۆی لەسرەر رەردی  کۆمەاڵیەتی دەس  پێاەکات
  .ا و قی
نی دتی پاشایەتی و دو  رار بەالڕیرا بویکوومەبەسەر  ا سەرکەوتنی شۆڕشی تەالنی رێو  لە پا 

تالیدمی ەمێنیێنررررا"تەکانی رەو ڕ پەریررررنە  ەمرررراوەریە بە هررررۆی کۆمەیێرررر  رایۆنررررای ودەسررررکە
 نی شرییە ی تەلری دێمۆک  تیر  دەسرەاڵتی یروکم لە  یاتی یکروومەتێک ،مەدهەبیەوە "ریارۆلۆنی

و  بەسەر روود وەکانی واڵتا  سەرکەوت و شوێنەو ری  لە راد دیە سیاسی و کۆمەاڵیەتیەکا  نەمرا
تەالنرری ررراد دیخو د و  لە نیررانی  سیاسرری  قونررایێکی نرروێ و دنو ر  .هەمرروو  رومێرراەکا  ڕەویررنەوە

هیچکرررام لە   ر وە و دەرکەوت کە ڕێژیمررری رایونرررای لەبار نیرررا  نررریەرێرررو   هاتەررررا رررود بیو نی 
رێو نرررا   لە چرررو ر چێررروەی نەتەوەکرررانی بناەسرررتی واڵت د یرررو دە سیاسررری و نەتەو یەتییەکرررانی

یومێینی و د رودەستەکەی یۆیا  بۆ هێوا و پەالمارد نی کوردسرتا  رامرادەکود و لە  بلەلمێن  و
رەو کررراتی دەور نررری  . د  سرررەپێنو تەلررری کرررورد  بەسرررەر ا شرررەڕێکی سرررەی  و یوێناویرررراکامرررا  

لە ڕەوشررری   .لە نێررو شۆڕشررا بوو دکتررۆر قاسرررملوو تررویکودنی کەسررایەتی سیاسررری و کررۆمەاڵیەتی 
سرەر ییردو و دکترۆر قاسرملوو کە بتو نێر  کەوتبروو  هومێرای  هیرو  و  چراوی د رەو وەیتە سیاسی 

ارانۆنەدرێ بە پررێچەو نەی الی تونررەتاقمێرر  مدەسررکەوتەکانی شۆڕشرری رێررو   بەررارێدێ و ڕێگررا بە 
و کۆمەیگررای  واڵت، یرروکم  نی بگونەدەسرر  رارەدوەکررانی پێرر  هرراتە سیاسرری و نەتەو یەتیەکررانی

                                                                              .پێیکەتووی رێو   ب ویێنن
مەیلیرررا  بەالیرررری بەد یەدەوە وەو پێویلرررر  دسرررتا  چەپەکررررانی کورلەوسرررەردەمە سیاسررریەد   

 بررروو  کەەدەهەترررا دۆر  رررار یەیکررری کوردسرررتا  شررراهیای رەوو  ی نەتەو یەتیرررا  نەبررروومەسرررەلە
 دەنرایەوە و بەتەو وی یۆیرا  بە ریراۆلۆنی و بیرووڕ ی شرۆڕا تەنگوچەیەمەییریا  لە سرەر ڕێگرای
یدبرری دێمررۆکو تی و سررەبارەت بە یەبرراتی نەتەو یەترری کە ی ترروەوە سررەرقا  و سررەرتەرمکودبوو

ا  لە ییردو و ترانەو تەشرەری ،بەردەو م لە ڕۆنهەاڵتری کوردسرتانا  بووڕێبەری کوردستانی رێو   
و د یررو دە سیاسرریەکانی   و بە پاشررکەوتوو و یۆپەرسررتیا  سررەیودەکود دکتررۆر قاسررملوو دەترروت 

  .مابوو یەیکی کوردستانیا  پ  شتی پووی و ب  بنە
بیوکرررودنەوە و یوێنرررانەوەی هەیەیرررا  سرررەبارەت بەییررردو و روود وەکرررانی کە لە  دیرررارە بەهرررۆی

دیرانی دۆریرا  بە یەبراتی کرورد یەتی و سرەقامگیوی و راساییری نەتەوەی رێو نا  هاتبوونە پێش 
لە  یرراتی هاویەبرراتی و  ،تەیانرا و کارێکیررا  کررود کە شررەڕ بکەوێررتە نێومررایی ڕۆیەکررانی کرروردەوە

 .هەنگاوی هاوبەشی سیاسی و نییتیمانی
کە یکروومەتی مەرکەدی بەدنی  ەیەتوسریانرەو م دکتۆر قاسملوو بەروونری تییرکی یلرتبوو سرەر 

 و تەلرری کررورد لە پیررتی پەردەد  پیالنرری لە نێررو بررود  و سررەرکوتی شۆڕشرری لە تررار   د ڕشررتبوو
یەیکرررری کوردسررررتا  سررررەرەڕ وی  یرررراو دی سیاسرررری و  هاوکررررات پەیررررامی قاسررررملووی رەوەبرررروو 



نێویررۆی  لە تە  یەکتویررا   لە  یرراتی دن یەترری د بەشرربوونیا  بەسررەر الیەنەکانررا ، ییدبەکررا  
کرررۆدەنگی نییرررتیمانی  هەیە یەک یررردی سیاسررری و  بە یپێویلرررتیەبررراتی ررررێمە  ،پەرەی پێبرررا 

 . بەمەبەستی ڕۆبەڕوبوونەوەی مەتوسیەکانی یکوومەتی مەرکەدی
لێ  بڤوبوونی بەرەی سۆڤیەت و کۆتای شەڕی سارد و د موکانانەوەی ڕ تەیانانی دونیای ەدو ی ب

کوردسرررتا  کەوترررنە دەرەوەی برررادنەی رەیکررراری   یو سیاسررریەکانە سیاسررری هێرررد ،دوو ەملرررەری
رەو دەریەتە ییکررویەی لە کوردسررتا  ڕیلررانا کە  تۆری پ ۆلیترراریەو بێبرراد ری دیکترراڕ بودوویررا  
ەلەی نەتەو یەتیررا  بە الیرری مەسرر و  تررۆڕی رامرران ی سیاسرری یۆیررا  بە نررابەدییەوە  چەپەکررا 

بەسیاسەت و ست  تیژیەکانیاد  چوونەوە وسیاسەتی یۆتون انانیا  لەکوردسرتا   و یانا وەتەوەاب
کە بەشرێ   بەدینیایەوە ستاییی رەو هەیوێلتە سیاسیەی لیکود  وتەلی کورد دیارە  .پەی ەوکود

چیتو ناکەونەوە نێو کراریگەری  وپەرەپێا وە  یا رێلتا وەو یاکا هەیوێلتی نەتەوەۆیەکانی لە ر
بە و رێرررو   (ییدبررری کۆمۆنیلرر  و ترروودە) ییررردبە تەقلیررای و سرروننەتیەکانی  سیاسرری و ییکرروی 

                 .د دەکە کور سیاسی  مایی پیتیوو نی بەدی هاتنیپێچەو نەی مەیلی دۆستەکانیا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١٧وتاری

 .هەبوو کوردستا وو نی یەیکی یقاسملوو باوەڕی بەهێد و پیت
تەرمەی شررەری سررارد و بێلرروتفی واڵتررانی سۆسیالیلررتی سررەبارەت بە کێیررەی دکتررۆر قاسررملوو لە 

سیاسررری و یەبررراتی رررراد دیخو د نەی تەلررری کرررورد لە ڕۆنهەاڵتررری کوردسرررتا  ، رەرکررری توینگررری 
لەسەرشررانبووە و هەمرروو کاتێرر   پیررتی بە هێرردی لە ب  ننەهرراتووی یەیرر  شۆڕشرری ڕێبەریکودنرری 

رەوەی  اویکهەینەدرووبررروو و بەڕ شرررمەتی دەرەکررری بوسرررتبوو و کیلرررەی لە سرررەر هاوکررراری و یرررار
رەتەر یررررۆت هێرررردت هەبرررر  و یەیکرررری واڵتەکەت الیەنگرررروی لە "دەیگررررووت،  دووپاترررراەکودەوە و 

و  یەبرراتەکەت بررکە ، دلهێدەکررانیش الت لێرراەکەنەوە و رامررادە  پیررتیوو نی شۆڕشررەکەت لێرربکە 
م رەتەر وەو هێدێکری  دێمرۆکو ت بەاڵ". هەویی د مەدر نانی پەیوەنای دۆستانەن  لە تە  دەدە 

و پێیررکەوتنخو دی  کررورد شرروێن  بەسررەر روود وە سیاسرریەکانی واڵتررا  نەمررا، هرریچ الیەش ررراوڕت 
 .لێناد تەوە و پیتیوو نی شۆڕشەکەت ناکە 

 وەی بە لەوسرررەردەمە سیاسررری و مێرررژوویەد  روود وەکرررانی کورسرررتا   و  نیرررانی سیاسررری و ڕێکخرررو
 هەناسرەیا  لە سرۆڤیەت"بروو  کە رەو هێد نە  ی کوردستا چەپەکان .شکڵێکی تو یۆی دەریلتبوو

کێیرە و ملمرالنەی رەو هێد نە بەهۆی   ەستو وەی سیاسی و ییکوی وەردەتوت و هەروەهابەهۆی ب" 
تەوە کە لە گوومررا  رەو نفودوڕۆیەیررا  بۆنرراتەڕێو بێ بەرەوالودی چرروو بەمررووری دەمررا  نێویۆیرا  

پەیوەنررای بە شررێوەی بیوکررودنەوە و  مەسررەلەیەا بێگوومررا   رەو. نررابووبەدەسررتیا  هێدوود وڕ ب
چررررروونکی لە بررررراری ییکررررروو . و تێررررر و نینە  یهانیەکانیرررررا  دەتەڕێرررررتەوەهەیوێلرررررتی سیاسررررری 

تەالنررری واڵت وەش  .ا و کوردسرررتان بیوکودنەوەیرررا  تۆشررری پاشەکیرررەی تەورە هررراتوو  لە رێرررو  
ڕ بودوو بە  ێگای باوەڕ و متمانەی یۆیا  نابین و پیتیوو نی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی و رابووریرا  

تەلی کورد دۆر ڕێبەری بوێوو تێکۆشەری لەد وێنی مێژوویرا   لە د یر  بروو  و پەروەردە  .لێناکە 
وە هرریچ کامیررا  رەو بەد یە .شررەیا  کررودوە و پاشررا  ڕێرربەری  ووالنەوەیررا  کررودەوەبرروو  و تە

و لە  دەریەتەیا  بۆ نەڕەیلا هەتا  بتو نن  کورد بە مایی سیاسی و نەتەو یەتی یۆی بگەیەنێر 
برررۆ کرررورد . تە  یکررروومەتە د تیوکەرەکانرررا  برررگەنە رەن امێررر  کە یێررروی برررۆ کرررورد بەدو وەبررر 
کوردسرتا   بەد یەوە بارودۆیی سیاسی و نێونەتەوەی بە رێلتاییەوە  بەهۆی د بەشکودنی واڵتی

 ررروواڵنەوەی انرررانی بە سرررەر چرررو ر واڵتررری بەهێررردی نررراوچەکەد  برررابەتی ڕدتررراری و بەراکرررام تەی
یەوە و کێیرەی کرورد بێگوومرا  بە هرۆی رەو د بەا بروونە نییتیمانی دۆر راستەم و دنو رتوکرودوە

                                                                                                                                    .لە تە  واڵتێکا  هەب   دۆر رایۆدتوە لەوەی کە کێیەی نییتیمانی  



کررورد کە یەش نەتەوەی تەورەو یرراوە  مێررژووی سررەد   سررایەی یررۆیەتی و بەدرێررژ ی نیررانی     
بەردەو م  نیرا  و ترودەر نی یرۆی   ییانەد  نیراوە و وترادەمید د لەسەر رەو سنوور وسەر وەردە  

د بررین کررودوە و هەردەم  بە تیررا  و مررا  پاڕێدترراری رەو سررنوور نەی  کررودوە کە بە کوردسررتا  و 
                                                  . لە مێژووی دوور و نیدیکی یۆیا  واڵتی کورد   ناوبو وە

و  نرراڕەد یەتی و هرراتنە کررایەی شۆڕشرری بەهرراری بەدو ی رویررانی ڕێژیمرری عێررو ق و سررەرهەیا   
و رومێررای نرروێی بە تەالنرری  عەڕەبرری هێنرراێ  رویلرراری سیاسرری و نەتەو یەترری نرراوچەی تۆڕیرروە

بەاڵم هێیررتا دۆری مرراوە هەمرروو الیەش و رەو .  تە رررار وەلەتە  یۆییررا  هێنرراوەبناەسررتی دونیررا 
مررایی سیاسرری یررۆی  کرروردیش دەبێرر  نە رەو رەن ررامەی ەگواڵتررانەی کوردسررتانیا  د تیوکررودوە برر

  .با تواڵتی یۆی  و یوکم  نی و  ە سەر چارەنووسوەربگوێ  و یۆی ب یاری سیاسی ل
و  کەشروهەو ی سیاسری .بااڵدەستی رایونراەکا  لە رێو نرا قۆنایی دو ی ڕویانی یکوومەتی شا و 

کەوتررنە نێودەسررتی شررەڕی یوێنرراوی بررود و تەال  بەتیررتی هەیرراێو و  واڵترری بەرەو  کررۆمەاڵیەتی 
هەلررومەر ی . کۆنەپەرسررتی  و لە هەمرروو مرراف و ررراد دیەکی سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی بێبەشررکو  

ررررابووری و کرررۆمەاڵیەتی ڕووی لە د ڕمرررانکود و شرررەڕی  لە تە   رێرررو ق و پەرەسرررتانانی شرررەڕ لە 
ی دۆر کاتەییا  ڕێژەی بێکارکوردستا  وێ  ی سەی  بوونی باری نیا  و تۆدەر نی یەی ، هەرلەو

 . موچەی مانگانەی وەردەتوت یاوە  کار لە رێو نا ،دەرسەدێکی دۆر کەم  بەردببۆوە و 
رەو کات ییدبی دێمۆکو تی کوردستانی رێو   وێ  ی بڤوکودنەوەی بیووبراوەڕی سیاسری و وشریاری 

بەتررایبەت الو   رەرکرری دنو ری شۆڕشرری لە راسررتی بەرتویکررود  و  نەتەوەیرری  لە نێررو یەیکررا  و
 .کەوتبوو سەرشا  یوبەتەو  تۆکمەکودنی د یو دە سیاسیەکانی بدووتنەوەکەی

یۆیرا  لەو برارەوە نەشرارنەوە و ڕۆیری دن یەتری ا دۆر هێردو تراکی کۆمەیگرا براۆدیەوە تلرڕەنگە رێ
کە رەو ن دەکرروێ مەسررەلەکا  بە ۆرێرر  برراسەرنەتررو  و دۆر ررار ییرردو و ڕێرربەرەکەی بە هێنررا و
 . کوردستا  کودوە و راد یانە پارێدتاری مایی تەب بوونە کەسانە بەرتویا  لە یەیکی

ڕێ بیگررۆ بر   بەقراد ن یچررۆنی  هێردو کەسرێ   چ هری لەڕسرتیا  مێرژووی ڕۆنهەاڵتری کوردسررتا  بە
 ڕێرربەری  رروواڵنەی بە لە رێلررتاوە  بکە تە ،نرراتۆڕدرێ و هێرردی پێیرر ەو لە د هرراتوود  بێگوومررا  

شرررروێن  کوردسررررتانیش ، یەیکرررریو سەرشررررا  یررررو وەتەوەو رەو رەرکەی  ۆتەوەدەسرررر  نییررررانکود
 .ییدبی دێمۆک  تی کوردستانی رێو نە ، وهەیویلتە کانی دەکە

شۆڕشا ، رەوەی سرەلمانا کە ڕ بوووی ییدبی دێمۆکو ت بە ڕ بودووی سیاسی یۆی لەو س  دەیەی  
هەیوێلرتێکی رەو ترۆی پیتیوو نی لە یەی  و د یو دییەکانیا دەکات و بۆ چوکەساتێکیش بووبێ ، 

نەبررووە یەیکررری کوردسرررتانی ڕۆنهەاڵت بخاتەمەتوسررریەوە و لە  یررراتی یەمخرررۆری تەلەکەی، برررۆ 
یاسری تەلری بەلەوە توینر  بلروت  و رامران ی سدووری واڵت و نراوچەیەکی   تو شوێنیکی یەیکی

رد وەو کروو مەسرەلەی  ی نراب  لە یەباتی نەتەو یەتیا  بەرەوناشێلگیوی هەنگراویا  . نەبووبێ 
، بەیکوو بە درێژ ی تێکۆشانی ییدو مۆکۆربووە لە سرەر هەیوێلرتە کێیەیەکی الوەکی سەیوکودب 

سیاسی و نییتیمانیەکانی و پار ستنی راساییی نەتەوەی لە پێش هەمروو شرتێکا ناوە و وەش بیر  
 . بیلەی چاو پار ستوویەتی

 



 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ١١وتاری

 .لە قەیو نی سۆڤیەت تەییتبوو قاسملوو پێش هەرکەسێکی تو
قاسررررملوو بەوەناسررررو بوو کە الیەنگرررروی ب یرررراری سیاسرررری و نییررررتیمانی یەیکرررری کوردسررررتانە و 

باتی تەالنری بناەسرتی دونیرا کرودوە و دۆسرتایەتی سیاسری ییدبری پیتیوو نی لە یە یشبەردەو م
کە تەلرری کررورد  بەاڵم وەو شررێوەی یەبررات رەو سیاسررەتەی ڕەچرراوکودوەلەتەییانررا  پاڕ سررتبوو و، 

لە د نەڕشرتووە کە دۆسرتایەتیە یۆی ب یراری لەبارەوەبرا  و هەیوێلرتەکانی لەسرەر رەساسری رەو 
بەهررۆیەوە دیررا   و هەرتیررد ب یررارێکی رەوتررۆی دەرنەکررودوە کە  ا نەبووب بەرنەوەنررای  نەتەوەیرر

  .بەدەسکەوتەکانی شۆڕا بگەیەنێ 
بە ۆڕێرر  بیویانرراەکودەوە و سیاسررەتیا  هێرردی سیاسرری کررورد لە سرر  دەیەی ڕ بررودوود  هێنرراێ  

و برر ۆ  لە کۆبرراو  دەکررود، کە یێررو بەکوێکررار نی شرروێنێکی تەلێرر  دووری رەو  یهررانە بگەیەنررن
د نە برکە  کە بە ی شرێوەیەکی دڕ لرتی رەو واڵترانەلهێلتا  بەرتوی لە ستەمکاری ییدبی کۆمۆنی

 ی ررراد دی سیاسرری و سررەربەیۆی رەوەی د وبەدەلیلرری . ڕۆیە راد دیخو دەکانیررا  قەاڵچرروودەکود 
 .ب یارد نی نییتیمانی بوو  لە واڵتەکەیانا 

  هرراوبەابررۆ رەوەی بەشررێوەی کررومەاڵنی یەیکرری کوردسررتانی ڕێکخلرر  دکتررۆر قاسررملوو یەبرراتی  
لە  هەنگراوی نیرو نە پیرتیوو نی  لەتە  یکروومەتی رایونایرا  بێرتە ترۆڕێ و  سیاسریمایی  د و ی

 . بکوێ د بینکود  و رەستانانی مایی سیاسی تەلی کورد  لە پێناوتۆڕ نکاری سیاسی 
لە ڕیگرررای بیوکرررودنە و سیاسرررەتی ورد و نیرررو نەی کە لە بەرنەوەنرررای یەیکررری دکترررۆر قاسرررملوو 

یەیکری کوردسرتا  لە ییدبری پێیر ەویخۆیا  متمرانەی دۆر بەیێرو ی تو نی  د ی شتبوو کوردستا  
یرراری سیاسرری و یەکررالکەرەوە  لە پەیوەنررای لەتە   ، بررۆ رەوەی وەش نوێنەریررا  ب بەدەسرر  بێنرر 

  .کێیەی راشتی و چارەسەری مەسەلەی کورد لە رێو   با ت
، لە راستی دەرەوەد  کاری سیاسی و دیەلۆماسی وەش رێلتا دەمینەی بۆ نەڕەیلابوولەو وەیتەد  

 روواڵنەوەی ڕدتراریخو دی یەیکری هەتا  وەقاسملووی نەمو دۆر لێب  و نە تێکۆشالەتەب رەوەییا  
بیرووڕ ی   تەشرە بکرات و بناسروێ و نێونەتەوەی و نێویۆیا  بەشێوەی تیرتی  کوردستا  لە راستی

سیاسری یەباتی  بە  بکوێنراشنا وبکێی  ڕ  هێدو کۆمەیگا دێمۆکو تیکەکا  بۆ الی مەسەلەی کورد
 . کورد
سیاسری و کرۆمەاڵیەتی رویلراری تێتری بە بااڵدەستی و نایەکلانی "، د  سەردەمی شەڕی ساردلە 

شۆڕشررگێ ی واڵتەکیررا   هێرردی دێمررۆكو ت وبەهەتررا رەو تەالنەی کە   "و  تررو پێیرراناەد  شررکڵێکی



لە نەتەو یەتیررا  کێیررە سیاسرری و ریررو دەی تەلیررا  دەکررود بررۆ رەوەی  نرروێنەر یەتیناسررو بوو   و 
ی دەسرررەاڵتە مەرکەدی و بە ، کەوتبررروونە نێرررو بەرد شرررچرررو ر چێررروەی واڵتەکانرررا  چارەسرررەربکە 

 ."و مایەکانیا  بەتەو وی پێیێلکو بوو  و وەو پێویل  راوڕیا  لێنەدەدر یەوە  هێدەکا 
 ەکا  و شۆڕشرری نییرتیمانی  روواڵنەوە بە توینگریپێویلر   وەولەو قۆنرایە سیاسری و ترایبەتیەد  

 ییررا ی  رروواڵنەوەیەکی نییررتیمانی بەراشررکار   و دۆر ررار و نەدەدر   ی دونیرراتەالنرری دۆرلێکررو وە
د تیوکەر نری کوردسرتانیش بەدەر  هراوبەا دەکرو   و  بادرترانی  و بەرنەوەنرایە سیاسری قاد ن 

لە سررەر پیررگوێ یلررتنی تە  دلهێدەکررا  هەماهەنگیررا   پێرر  د هێنررا لە لەو سیاسررەتە نەبرروو  و 
 .کورد و هێیتنەوەی بەنێودەستەیمایی سیاسی 

 وویننرا بەسرەرد  تێەەڕتوسرەناکانەی کە دونمرن ە روود وپ یەتی لەو تا  کوردس مێژووی سیاسی  
کەوترررووە و هەترررا دۆر  رررار لە تە  مەتوسررری لە نێررروبود  و قەاڵچرررۆکود  کورد و دویمررری دۆر بەر
 . بەرەوروبۆتەوە

ا کە و رەو واڵتەنەرکەوترررووە انی مەدنررری لەسرررەر یررراکی یرررۆی بەیرررد بەدرێرررژ ی مێرررژوو کرررورد
مەسررەلەی کوردیررا  رەوەنرراەی بۆیررا  کو برر  هەبررووە  دنمنررانی کوردسررتانا قاد ن یررا  لە تە  

 . پەر وێدیلتووە
 بیرررو موۆڤرررایەتی  لە  ی ڕ برررودوو بەتەو ویقەیرررو نە سیاسررری و ررررابووری و نید میەکرررانی  یهررران

 و دد  لە شررک  و یررۆرمی  یرراسررەرلەنوێ و  لە راسررتی  هیانررا   یررانەناکۆکیەکە رەو  ۆبرروویەوە نەچ
هرررراتوونەتەوە نێررررو  تەشررررەیکودوە و  ەملررررەرەکا  دیلررررا  بەدنی یەش ی ،پرررراا یۆد ڕشررررتنەوە

 .تەوەو دونیای رێلتا بەسەر دۆر  ەملەری ناکۆش و دنبەیەش د بەشبووە ەوەتەمەسیاسیەکان
کاتێ  سۆڤیەت موشرەکەکانی لە کوبرا  ێگوکرود  و لرولەی رراتوەکەی  راڕ سرتەی  ١١٣٥لە سایی  

 ، رەو سررەردەمە بەقەیو نرریپ مەتوسرری و ێکی قۆنرراینیررانی موۆڤررایەتی پێرری نررایە  .رەمویکررا کررود
موشررەکی لە مێررژوود  ناسررو و رەو بررابەتە بیررووڕ ی موۆڤررایەتی بەتیررتی و لە راسررتێکی بەریررو و   

  .بەیۆیەوە سەرقایکود
ا  هەیگویلر یا  لە نیگەر نی دروستبوونی شەڕرەمویکا و سۆڤیەت بە ڕێککەوتنێکی کەم ەن ، یۆ

دونیررررا رررررۆقوەیەی بررررۆ تەڕ یەوە و نیگەرنیەکررررا  بەکۆتاهرررراتن، بەاڵم ناکۆکیەکررررا   و پار سررررتوو
 .هەرمابوو 

لە  یهانی دوو ەملەری و رایۆدی سیاسی و ناڕوونی هاوکێیرە سیاسری و کرۆمەاڵیەتیە کرانی رەو 
بوو پێیربینی تو ناروو     بەو تایەکییادۆر دیار نەبوو  ، ا سەردەمەی مێژووی سیاسی موۆڤایەتی

الیەنی شررەری سررارد بو وەیرری رەو هاوسررەنگیە سیاسرری ورررابووریە دەبێرر  لە راسررتی ، کررامبکوێرر 
 .رەتەر بۆ ماوەیەکی کوردتیش ب  ،و دەب  بە هێدی تاش  ەملەری دونیاد 

رەوەی رەو بااڵنلررەی تررۆڕی نیرروی ب یرراری سیاسرری و د نررانی میکررانیدمی سررتو تیژی درێژیررایە  و  
بوو کە پاشا  راکامەکەی ترو نی شرکڵی سیاسری دونیرا لە بەنەوەنرای واڵتەکەیرا  رەو  یها  بینیە

رەو وشیاریە سیاسی و ررابووریەا بێگوومرا  بەر رەمویکرا کەوت و الیەنری تروی ڕەکەبروی  بگۆڕی،
   . رەو تەمەسیاسیە یبوو بە دۆڕ و



لە مێررژووی سیاسرری و رابووریررا  لە  لرروتکەی سررەرکەوتن  تەیانرراە  رەو چەمرکەی بەرەی ڕۆنررراو ی 
 بوو کە انرەمویکایەکرر و بەرنرامەی پرتەوەی دڕێژیایرا  یسیاسرەت، بەر نربەر یەکیەتری سرۆڤیەت د 
 .پێش وەی  نەییەیا  بۆ د نابوو

سررۆڤیەتەکا  هەرتیررد بیویررا  لەوەی نەکررودەوە بە شرریوەی تیررتی و درێژیررایە  روبەروی بەرەی  
رەوتررۆ شرریاو و تۆن رراو د ب یررژ  کە بتو نێرر  بەسررەر تیووتررویتە ڕۆنررراو  ببررنەوە و بەرنررامەیەکی 

رابووری و کۆمەاڵیەتیکانا  د ییا  بکات، بەیکوو دۆر سەرمەستانە و لەیۆڕ دیانە بارودۆیەکەیرا  
بەشررێوەی ڕ سررتەقینە  روود وەکانیررا پێیرربینی  بە تێگەییررتن لەوەدیرری مەو ررود" لێکرراەد یەوە و

  . " یاسی تۆڕێ و ناوی سۆڤیەت بۆ هەمێیە چۆوە نێو مێژووەبۆنەکو  کە شەپۆلەکانی نەییەی س
لە سرررەر ررررابووری بەهێررردو یررروکم  نی و سیلرررتمی سیاسررری واڵتررری بەرەی ڕۆنرررراو  کە پایەکرررانی 

وەش تراکە  ١١١١دو ی سرایی  برودەوە ولە سرۆڤیەت وەکەی ترو ،بنەماکانی دێمۆک  سری د مەدر بروو
 . تدەرکەو لەسەر نەییەی سیاسی دونیا دلهێدی دونیا

دکترۆر قاسررملوو دۆر دوو هەسررتی بەوڕ سررتیەکود کە کۆمۆنیلرتەکا  نرراتو نن لە راسررتی چرراوەڕو نی 
بەپەی ەویکودنری  سیاسرەتێو کە درێرژەی پێراەدە ،   د  بە ڕەچراوکود  ودۆرلێکو وی دونیراتەالنی 
   .هەب  بناەستیا  ەی تەالنیو پیتیوو نی سیاسی و موۆڤاۆستانەیانهاوکاری تو نای  

ترو نی برووی دۆر نێرو نە دۆسرتی نراود رو بەنفرود لە واڵترانی رۆروپرا و رەمویکرا کە دکتۆر قاسرملوو 
، بکررات بە دۆسرر  و الیەنگرروی یەبرراتی ەنی توینگیررا  لە سررەر سیاسررەتی واڵتەکەیررا  هەبررووشرروێ

  .ا ی بە مایی سیاسی و نەتەو یەتیڕەو یی تەلی کورد لە پێناو تەییتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 محەممەد سلێمانی

 ١١وتاری
 .قاسملوو دیەڵۆمات کارێکی توین  و ناسو وی کوردبوو

ا کودبوویەوە و رەو دۆسرتانەی دۆر بیویراری نێونەتەوەییر دکتۆر قاسملوو  ێگرای یرۆی لە نێرو دیری
راشرنایەتی و  سەرەتای بەشێکیا    ،د دەنێنپوسی سیاسی کورد یۆیا  بەالیگوی چارەسەرکودنی 

برررۆ رەو سرررەردەمە دەتەڕێرررنەوە کە دکترررۆر   ،دۆسرررتایەتیا  لە تە  شۆڕشررری یەیکررری کوردسرررتانا 
دۆسررتایەتی  بەردی بنررایەی  و ناسرریوەلە نرردیکەوە وەو دیەڵۆماسررێکی سررەرکەوتوو  قاسررملوویا 
و  پیر ەوی ڕێبرادێکی بەتەو وی دێمۆک  تیر بەدەلیلری رەوەی قاسرملوو   .د نراوە لەتەیی بەهێدیا 

 ، د دپەروەری سیاسررری و ررررابووری و کرررۆمەاڵیەتی کرررودوە لە راسرررتی دونیررراد ، قلرررەی تێرررا  نررریە
و یۆیررا  بەالیەنگرروی  دۆستەکانییرری رەو هێررد نە برروو  کە رەو پەیررامە سیاسرریەیا  بەردکودبررۆوە

 .دویملیکو و   دەد نی
کراریگەری بەدینیرایەوە  تا سۆسیالیلرملوو لە نێو ڕێکخو وەی رینتوناسریۆنا  تێکۆشانی دکتۆر قاس

توینگی و هەسرتیاری مەسرەلەیی  و رەو ڕێکخو وەیە د نا رەنا مانی  و تێ و نی وەلەسەر یوێنانە
 رینتوناسررریۆنا و سرررت  تیژی سرررەر سیاسرررەت کرررورد وەو کێیرررەی تەلێکررری تەورە، شررروێنی یلرررتە 

نیلربەت کرورد هەیویلرتیا  بە ،و دۆر لە ییدبەکانی رەنا م لەو ڕێکخو وە  یهانیەد  سۆسیالیل 
 .تۆر نی بەسەرد هات

بەرهەمررری یەبرررات و  ، بێگوومرررا  ش کە لە کوردسرررتا  پێررر  هررراتوو یرەو دن یررروە کۆبررروونەو نە 
، ڕێگای چوونە ناو رەو ناوەنراە و پاا سەلمانانی پوسی کورد ماناوبوونی دکتۆرقاسملووی ڕێبەر 

 .  یهانیەی بەروی ڕێبەر نی کوردستانا  کودەوە
 ی و ررابووریەی کە پاشرا  ڕویلراری سیاسر یڕیفرۆرمپێ  هراتنی دەمیرنەی  دکتۆر قاسملوو بەر لە 

ڕی و دۆر واڵتی نروێ بەدو ی د ڕمرانی بلروکی سۆسیالیلرتیا  کەوترنە ۆرۆروپا و راسیای بەتەو وی ت
و پێیربینی رەو برارودۆیەی کودبروو و لە کۆرتەبراس د  بەوردی  یەوەسەر نەییەی سیاسری  یهران

 .کی یلتبوویەوە سەر تیووتویتی والتانی سۆسیالیلتیتیی
قاسررملوو پێیو بررروو بلررروکی سۆسیالیلرررتی بەهرررۆی پەی ەویکودنررری لە سیاسرررەتی نمررروونەتەر یی و  

 هێمررا تەقلیررای و ەبدۆرەملرری بررۆ نێررو واڵتررانی ترروی  یهررا  و دەسررتگوتن  شۆڕسرری  هەنرراردەکودنی
بکرراتەوە کە واڵتەکەی لە قەیو نرری تەورە ، رەو رێگررایە نرراتو ن  سرروننەتیەکانی یەبرراتی سیاسرری

 .بەارێدی و پیش بە شەپۆلی ناڕەد یەتی یەیکی بگوێ



 نروێی ەی  یهرانییدکتۆر قاسملوو دەمێ  بروو هەیلرەنگانا  و ترووێژینەوەی رەو برارودۆیە سیاسر
الیدمی دێمۆکو تیرر  رامررانەی بە یسررلە سررەر سۆ" کررورتە باسررێ "ا کودنرری کوردبرروو و بە پێیررکە

   و تیووتویترررری پیررررادەکودنی بنەماکررررانی رەو بەرنررررامە کررررۆمەاڵیەتی و رررررابووریەد بووقەیررررو   و 
لە راسرتی  سۆسریالیدمی دێمۆک  تیر  پێروەر و چەمرکە ییکویەکرانیوە سرەر ۆبەوردی تییکی یلرتب
  .نێو یۆ و دەرەوەد 
ی رێگراوێو یی ڕەیرنە لە سیلرتەمی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی واڵترانی سۆسیالیلرتی، دکتۆر قاسملوو 

و بە ررۆرێکی  بەرچرراوی کۆمەیگررای نێررونەتەوەیەوە ەویلررتبۆمەو ررودی  ڕدترراربوو  لە قەیو نرری 
و وەو دەسررکەوتێکی  رەوتررۆ شرریکودنەوەی لەسررەرکودبوو کە هەمررووالیەش بەسررانای لێرری تێرربگە 

 .هاوبەشی د دپەروەری و یەکلانی کۆمەاڵیەتی دەمینەی پیادەکودنی بۆ ب ەیلێنن
بەپێیکەشررکودنی باسررێ  لەسررەر کورتەبرراس و سۆسرریالیدمی دێمۆکو تیرر  کە بە هێنررانە تررۆڕ و  

لەسرررەر هەلرررومەر ی تێتررری و پەیوەنرررایە سیاسررری و ررررابووری و تررروێژینەوەی شرررێوەی د نلرررتی 
کۆمەاڵیەتیەکرررررا  رەن امرررررا بوو و، هەر لەو پەیوەناەیەشرررررا  سررررریمای سیاسررررری و کرررررۆمەاڵیەتی 

کەم کەس هەبوو لە کەا و هەو ی سیاسری  گانابووهەیلەند نلتی کوردستانی  بە ۆرێکی رەوتۆ 
 .رێو   و کوردستا  تێنگات

اوی نرروێ بەهرراوێژێ لێکررا نەوە و هەیلررەنگانانی الیەنە برراا و گرردکتررۆر قاسررملوو  بەرلەوەی هەن 
یو پەکانی دەکود و لە نیو رووناکای یوێنانەوەی وردیرا  مەسرەلە سیاسری و تەشرکیالتیەکانی لە 

. ڕ و پرراا پەسررنا کررود  وەو ب یررار کاریررا  لە رۆرتانەییدبەکانررا  پێرراەکو نێررو ییدبررا  دەهێنرراتۆ
بۆچی قاسملوو باسێ  لەسەر کورتەباسی هێنایە نێو ییردو و رامران  لە هێنانەتۆڕیرا  بیگوومرا  

رەو  ی دێمۆک  تیررر  لە سەرسۆسررریالیدمکورتەباسرررێ  .  هۆکررراری سیاسررری و ڕێکو یررروی هەبرررووە
کە  و سررنووری بە نێررو   رەو کەسانەد کێیررکە لە رووی ییکررویەوە هەبرروو قادن ەییرری بررۆ ییرردو 

لە  ،و وهێنابونەدێمۆکو ت نەبوو  و باوەریا  بە چارەسەرکودنی پوسی کورد و مایی سیاسیەکەی 
و دۆر  رار بە پرێچەو نەی هەیویلرتی سیاسری  نێو یەیکا  وەو رەنا می ییدو یۆیا  دەردەیل 

 .ییدو قلەوباسیا  بڤو دەکودەوە
بررۆ رەوەی لەو ڕێگررایەوە دیررا  بەییرردو و  رروواڵنەوەی ررراد دیخو دی کررورد بگەیەنررن، دیررارە لە  

رەو  .کۆتاییررا  هەررەوەیررانکود و کەوتررنە سررەنگوی دنی بەرنەوەنررای نییررتیمانی و کررورد یەتیەوە
ی ییرردو لە نێررو یەیکررا  پێناسررەدەکود، بەاڵم لە روی ٤دەسررتەیە یۆیررا  بە پەیوەو نرری تررۆنگوەی 

 ییکرررویەوە بەتەو وی کەوتبررروونە نێوکررراریگەری ییدبررری تررروودەی رێرررو   و رەو ییررردو  سیاسررری و
بەراشکو  ب یارەکرانی برۆ دەردەکرود  هەترا  روواڵنەوەی سیاسری کرورد لەو ڕێگرایەوە الو دبرکە  و 

 .ناکۆکی بخەنە نێو بدووتنەوەی شۆڕا لە کوردستا 
بەهرررۆی هەن ری بیوکرررودنەوە و ندمررری راسرررتی  ێ  لە سرررەر سۆسررریالیدمی دێمۆکو تیررر کۆرتەباسررر

لەو سرەردەمەد ،  و کرۆمەالنی یەیکری کوردسرتا  وشیاری سیاسی و تەشکیالتی رەنرا مانی ییردو 
و بەد یەوە هەترا رێلرتاا وەو  پەیرا بوو  و مو یق و مویرالیفی  ن ایی دۆری بەد ویخۆیا  هێنا

   . ۆ نەڕەیلاالنی کەم لە نێوییدبا  هەلومەر ی پیادەکودنی بپێویل  



 ترررو نی لەرووی ییکرررویەوە لە نێرررو ییدبرررا ،" کۆرتەبررراس "یەکێررر  لە قاد ن ەکرررانی پیرررادەکودنی 
لە نێررو    ی و سرنوورێک بکرارتووموک لەسرەر ڕێبرادی ڕ سرتەقینەی یرۆی سیاسری یراکا تەشرکیالتی 

وەڕی کرانی تەشرکیالتی ییدبرا  شراردبۆوە و برارەو کەسانەی ییدبین و بەنرابەدیی یۆیرا  لە ڕیدە
لە ڕیدەکررررانی ییرررردو  نە هێنررررابووشررررۆڕا تەو یررررا  بە رامرررران ە سیاسرررری و نەتەو یەتیەکررررانی 
  .دووریلتەوە و کەوتنە  ەملەری دن یەتی کودنی ییدو

یەدیرا  لە بەسرتو وەی سیاسری دەکرود و چاویرا  بە  ی کە هەرلەسرەرەتاوە رەو تووپەلە راکاما  
بەرەو رەو دو بە  ێبرێڵن و قامللوو هەینەدەهات، دەبوو ڕیردی ییر.شێوەی مودیوییەت و ڕێبەری د

 . شوێنەب ۆ  کە سەرچاوەی هەناسە وەرتوتنیانبوو لە کوردستا 
یررنەی دۆر ڕەتە  ییکوەکررانی دکتررۆر قاسررملوو لە  لە نێررو ییدبرری دێمررۆک  تی کوردسررتانی رێو نررا ،

و هەتا بەشێ  لە رەنرا مانی ڕێربەریش کەوتبروونە نێوکراریگەری ڕەوشری سیاسری   ەبەرەو روو بۆو
 .و تەشکیالتی و هەر ارەوبە  ۆرێ  بیووڕ یا  لەو پەیوەنایەد  دەردەب ی

یی کۆمەیگرای کوردسرتا  راستی کوچووکرابە  ڕ ستەویۆی  پەیوەنایلەڕ ستیا  رەو مەسەلەیەا   
لەو  ی ییرردبیش ا  هەبرروو و دۆر  ررار هاوڕێیررانلە رۆنهەالترری کوردسررتان یەوەکرراننەەالی بە هێرردو

رەتەر کەسرررانێ  لە راسرررتی ڕێبەریرررا   برررارەوە تۆشررری سرررەر لێیرررێو وی و دیەڕ وکررری دەهررراتن و 
پیتیوو نی رەو ڕێبادەیانکودبا، دو  ار پەشیما  دەبوونەوە و بەتەو وی ب یاری یۆیرا  لەوبرارەوە 

 . ە و دۆر کەس بەهۆی یۆشەویلتیا  بۆ دکتۆر قاسملوو دەنگیا  بەکورتەباس د بووساغ نەکودبۆو
لە  بێگووما  لەو قۆنایەد  تو نای شیکودنەوە و تێگەییتن لە چەم  و ییکوی تادە دۆر دن ور بروو 

کرودنەوە و یوێنرانەوە  و نیرانی ڕێکخرو وەی لە هەن ری بیوکوردستانا  و  د نلتی نوێ کە کۆمەیگا 
  .و لە تە  تیووتوی  بەرەورونەبێ  قبوویبکوێ ڕدتار بکات بە سانای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ٥٣وتاری

 .کودلە بەستو وەی سیاسی ڕدتار یتەشکیالتی ییدبقاسملوو .د
بەد یەوە راسرتی  کە دکتۆر قاسرملوو لە قۆنایێکرا  رەو رەرکە نییرتیمانیەی کەوتبروو سرەر شرا ، 

، دۆر تیووتفرر  لە سررەر ڕێگررای و نەبرروو بەرد وشرریاری سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی یەیرر  وەو رێلررتا
لە  دروسررر  دەبررروو  ووری و کرررۆمەاڵیەتی پیرررادەکودنی بەرنرررامە و تەاڵیەی نررروێی سیاسررری و رررراب

  . تۆڕەپانی سیاسی کوردستانا 
ی یرراکا  یەتیرربە ڕێبەر تەلرری کررورد یەبرراتی  کەناوکۆسررەی دۆر، بە یۆشرریەوە برروونی  سررەرەڕ ی

ڕێگررررای لە ییرررردو  ،و لە کوردسررررتا  بگررررۆڕێ تررررو نی رویلرررراری نیررررانی سیاسرررری و کررررۆمەاڵیەتی 
برۆ الی شرۆڕا  کوردسرتا   یەیکریپیرتیوو نی  تو نی  ،ا کودنەوەی وشیاری سیاسی و نەتەوەیبڤو

 . ڕ بکێیێ 
کە ڕێرربەری  و کررۆمەاڵیەتی و رررابووری ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتانی ریررو    بەرنررامەی سیاسرری

ڕێکخو برروو کە  ی رەوتررۆوەیا ، بە  ررۆرێکەننووسرریتەنرردی  و  لە توینگرری بینیررووە  شررەهیا ڕۆیرری 
  .ەووی یەیکی کوردستانی لە یۆی توتبەشی هەرەدۆری د یو د

 بە شرێوەیەکی  کروردی سیاسری  بردووتنەوەی سیاسری و نەتەو یەتیەکرانی رامران ە دکتۆر قاسرملوو
لە ویلرتی  دیراتو  لە هەموو سرەرکودە سیاسریەکانی تروی کوردسرتا ، رەو ن ود ڕشت تۆا و پ ڕەن 

یرراوەنی ، و بەمانررای وشرە ڕێرربەر برروو قاسررملوو. کرۆمەاڵنی هەر وی یەیکرری کوردسررتا  تێگەییرتبوو
یدمەتری بە  و دد لەدۆر برو ری  یرا ەور .و ب یراری سیاسری شروێنا ربوو کەسایەتیەکی دۆر بە هێد

ترو نی تەشرکیالتی ییردو لە بەسرتو وەی لە درێرژەی یەباترا   ییدو و  وواڵنەوەی کورد تەیانرا و
کە ییدبررررری تررررروودە " کررررراو" رەویرررررش بە هررررراتنەدەری لە کۆمیلررررریۆنی. سیاسررررری ڕدتاربکرررررات

  .سەرپەرستیاەکود
ەنا می ییدو بوو  و بەهێناێ  دەلیلری چەنا کەسێ  پەیا بوو  کە پێیتو ر  ا سااڵنەی دو ی لەو

نرای ڕەینەیرا  لە وتو دەسر  پێکرود و، دۆر بە قاسرملوویا  بێبنەما دن یەتی ییدو و بیووبراوەڕی 
دێمۆکو سی سیاسی و ڕێکخو وەی ییدو دەتوت و بە ددەکودنی بیوۆکەی ییدبی توودەیا  ناودەبو 

 .وەسفاەکود و دێمۆک  سی نێو ییدبیا  بە چەمکێکی سو و ب  کەی 



کەسریش کەچی پاا د ب  نێکی کورت یۆیا  ب یاری تەڕ نەوەیا  برۆ نێرو تەشرکیالتی ییردو د  و  
بە کرروێ تەییرتن کە پێیررتو ررراوێد نی  نەبروو رەو پوسرریارەیا  لێبکرات رەی تررلەی و ڕەینەکانترا  

  .میایای کوردی کو بوو 
ێرررو   ییررروقەی دێمرررۆک  تی پێررر  هررراتەیەکی ڕێکخرررو وەی و تەشرررکیالتی لە ن "کررراو"کۆمیلررریۆنی

پررراا بررروون نەوەی تەشرررکیالتی ییررردو بەدو ی   کوردسرررتا ییدبررری دێمرررۆکو تی  رادەربای رررا  و 
سەرپەرشرررتی کاروبررراری  هەردووال  لەو ڕێگرررایەوە  و ەتی کوردسرررتا  د مەدر تێکچررروونی یکرررووم
 را   دەکرود لە کوردستا  و رادەربایتوودە ییدبی  ڕێنوێنی بەهاوکاری و  ا  سیاسی و ڕێکخو وەی

 . و بەو  ۆرە هەنگاوەکانی چاالش کودنەوەی تەشکیالتیا  دەستەێکودەوە
تنەدەری اهر بەاڵم دکتۆر قاسملوو بەیێو ی ب یراری سرەربەیۆی تەشرکێالتی ییدبیرا  و بە یەرمری 

 هەر رەوەشبوو هۆی رەوەی ییدو بە یێرو ی لە نێرو یەیکرا  تەشرەبکات. لەو کۆمیلیۆنە ڕ تەیانا
 .وەو هێدێکی بەرین پانتایەکی تەورە لە مێژووی سیاسی رێو   و کوردستا  بۆ یۆی بگوێ

لە تەنگررووچەیەمەی ڕۆنتررار نەدەتوسررا و دۆر نێررو نە ڕێگررای درێژەد نرری یەبرراتی دکتررۆر قاسررملوو  
، دۆر نیررو نە بەسررەریانا  ییرردو هرراتوونەتە سررەر ڕێرری  نەیش کە تەنگرروچەیەمەو رەو کررودۆتەوە 
ڕێربەری  و ڕوسروور یسرەربەردبەانیا  لەهەمروو قۆنایەسرەیتەکانی تێکۆشر و ییدبری سەرکەوتووە

   .کودوە
دەکە ،  نرری دونیررا شررانادی بە بیومەیررا نی یۆیررا  لە قۆنررایە مێررژوویە  یاو دەکانررا چررۆ  تەال

 د هێنانی  کە وەو ڕێبەرێکی ییکوی و یەللەیی،  کە یاوەنیهەیە بێگووما  کوردیش قاسملووی  
و نەی  ،ە شررکۆی بەرد ڕ بگیرروێ و لە نیررانی پ بەرهەمررییتەکۆمەیێرر   چەمکرری سیاسرری و کررۆمەاڵی

 .فێوبینلێیەباتی سیاسی و تەشکیالتی 
ڕیگررای تێکۆشررانی  تیەکررانیەوەو ترروێژینەوە سیاسرری و کۆمەاڵیەدکتررۆر قاسررملوو بە هررۆی لێکررا نەوە 

یرا نی شرۆڕا و رەو پیراوە تەورە و ساناتو کود و یەیکی کوردستا  بە وشیاری دیراتوەوە هەتنەمە
  .لە نێوسەر نا  ێکەسەر بێگووما   و  لە ناود رنی تێتیکەمتو  نیە  هیچی توینگەی مێژوو 
پراا دیارنەمرانی  ."بروو لە ڕۆنهەاڵتری کوردسرتانا  ی نوێۆڕشش تەورەی  روییرە   "بەدینیایەوە

ی قۆنایێکی نا تەناروس   بەنین  وواڵنە و نیانی ییدبایەتی دەبی ی یەبات،رەو رەستێوە تەشە
ڕۆنهەاڵترری سیاسرری  هێرردە الو د کررانیش ییلرراو بررۆ رەو هێرردە تەورەی  مێررژووو   نیررا  تێرراەپەڕین

بررۆ  یپەر وێدیلررتنبەرنررامەی  ،پێبکررات هەسررتی برر  رەوەی کەس نرراکە  و  ( یرراکا) کوردسررتا 
  .د دەنێن

نراکوێ  ە شکڵێکی رەوتۆ بەرچراو تەشرەیکودوە،بیویاری ڕێبەر نیا  بلە سایەی ییدبی دێمۆکو ت   
و  ڕۆ  و نفرودی بە هێنرا وەرنگیروێ کە بەسەر رێو نا  برێنییدو لە رەتەری رایۆتۆڕەسیاسیەکانا 

 . پی  راوبکوێلە ب یاری سیاسیا  
و  رێرو نەییدبی دێمۆکو ت هەیقواڵوی نێو شەپۆلە سیاسی و شۆڕشرگێویەکانی یەیکری کوردسرتانی 

ێنەری وکاتێرر  کە یەیکرری کوردسررتا  بە نرر پێیررتویش رەو ڕ سررتیە بررۆ هەمرروو الیەش سررەلمێنو وە
  .ریو دەی یۆیا  هەیبژ رد و پیتگیوی یۆیا  بۆ دەرب ی



و  لە سرەدەکانی نێوەڕ سر  دەکراو کرۆمەاڵیەتی و ررابووری  سیاسری ڕەوشی کاتێ  موۆڤ شوۆڤەی 
چاو بە مێژووی سەرهەیا نی قۆنایە ییکویەکانا  دەتێوێ ، رەو کات باشرتو بیویراری قاسرملووما  

هاوسەنگی سیاسی بردووتنەوەی "رەو لە هەموو روویەکەوە . وەو ڕێبەری نەتەوەی بۆ دەردەکەوێ 
بەکەوتنرری  . "نییررتیمانی کرروردی لە راسررتی دەرەوەد  بە بەردی و دێمۆک  تیرر  برروو  پار سررتبوو

 هەسرتێنێتەوە سرەرپێیخۆی و بە هێرد دکتۆر قاسملوو و، شەڕەیکەنای کەسنەبوو شۆڕشی کوردستا 
 ".ب  و تشۆڕا بەرەوکدی  یو و نەکانی و شەپۆلە ڕ یبگوێ

ییدبررررری دێمرررررۆکو تی کوردسرررررتانی رێرررررو   بە هرررررۆی ڕ دیکرررررایی ییکرررررو و تێ و نینررررری سیاسررررری و 
بە ی شێوەیەش بۆتە رامان ی ڕێژیمی تیوۆریلتی رایونای رێرو   و   دیتما ، ەوەەکانیکۆمەاڵیەتی

تەیاناە دیارتوین سیمای سیاسی و تەشکیالتی ییدو و تیوۆری سیاسری بەدنی دەستی ڕەشەکۆنی 
و  راشتیخو دتوین موۆڤ رەن اما  بۆ رەوەی پوسی سیاسی کورد پیتگووێ بخات و نیکرۆیی لێبکرات

 .ا  بخینکێننشۆڕا بەرەو الو دی بەرێ و هیو ک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ٥١وتاری

 .دکتۆر قاسملوو دنی هەلەەرستی و یۆبەدلد نین بوو لە نێو ییدبا 
شۆڕشری ڕێوشروێنی تون راو برۆ سیاسەتی نێو نەی دکتۆر قاسرملوو بەدرێرژ ی یەبرات رەوە بروو کە 

یانی سیاسی و کرۆمەاڵیەتی بەرەو ن ەوە،چەمکە ییکویەکانی لە ڕێگای  ود بن  کوردستا   یەیکی 
تێو و شرروێنی قررویی لە سررەر هەسررتی لەوبررو رەد ی ەرە ڕۆیرری تەوبە دینیررایەو   .ر نکرراری بەرێتۆ

سیاسرری  تەشررەی بەراڕ سررتەی  ی کۆمەیگررای کوردسررتا  شۆڕشررگێ  نەی چررین و تررووێژە تەلیەکرران
 .هەبووە د ڕاۆش

ی ڕوونری سرەبارەت بەمەسرەلەی سەرەڕ ی بیومەنای و یاوە  هەیوێلترەو پیاوە توینگەی شۆڕا 
شرەیاف لە هەیوێلر  و ب یراری توینگرا  سرەرن ی سیاسریەکانی تێتری  ، دووربینی سیاسی  و کورد

  .ڕ کێیا بوو یکێیەی کوردبۆ الی 
بەیێررو ی شرروێنی لەسررەر کەسرری بەر نرربەری  ،بووو توینرر  و دیررار رەو پیرراوێکی رەوەنرراە تەورە 

د دەنرررا و دۆر وشررریار نە هەمررروو الیەکررری لەسرررەر شرررێوەی ب یرررارە سیاسررری و کۆمەاڵیەتیەکرررانی 
سەرسامکودبوو و کەس نەبروو بەسرەرن ەوە هەیوێلرتەکانی لەسرەر وەدیری تیرتی رێرو   و دونیرا 

  .و نەیکات بە بنمای ییکوی یۆی لێو نەد تەوە
ێکۆشررەری نێررونەتەوەی لە ڕێگررای راشررنایەتیا  لەتە  دکتررۆر قاسررملوود  دۆر موۆڤرری سیاسرری و ت

پیتیو نی و الیەنگروی پوسری کوردبروو  و لەو ڕێگایەشرا  دۆر لێبرو و بروو  وەش نمروونە رامرانە بە 
 شررالیاری دەرەوەی "ی  نلرریومیو   و هاوسررەرکەی و بێونادکۆشررەنەر " سررەرۆش کۆمرراری یەڕ نلررە

 . باەین رەو واڵتە پێیوی 
سررانی لە کرراتی د نییررتن و کۆبرروونەوەد   رادۆر بە دکتررۆر قاسررملوو وەش سیاسرریەکی بەهێرردی کررورد،

و سەرن  و تێ  ونینە سیاسری و کۆمەاڵیەتیەکرانی  لەسرەر ی لەسەر کەسی بەر نبەری د دەناشوێن
مەسەلە توین  و کێیە نێونەتەوەیەکا  بە هێنا وەردەتیرو  و دۆر بەسرەرن ەوە تروێ  یەل  براس 

سیاسرری ڕەوشرری سررەبارەت بە  یلررەنگانانە سیاسرری ورررابووری و کۆمەاڵیەتیەکررانی دەبرروو و هە
 .  یهانی و ناوچەی ڕۆنهەاڵتی نێوەڕ س 

و هەر رەویش بوو دۆر بەکو وەیی یەبراتی سیاسری تەلری کروردی بە پێیرکەوتنی د نلرتی سیاسری 
ا و تەشررەکودنی نیررانی سیاسرری و گوێررکۆمەیگررا پێیررکەوتووەکا  دونیررا لێکرررابووری و کررۆمەاڵیەتی 
، پ ۆسررەکی تەورە و مێررژووی کە لە ەونیررا بە هێنررا وەردەترروت و و نەبرروود رررابووری و کررۆمەاڵیەتی 



و برررا  و کررراریگەری لە سرررەر نیرررانی یەیررر  هەبێررر ، بەرچاونەتوێررر  و یرررۆی وراسرررتی تێتیرررا  ڕو
  .ێوێ م د ب ێ  و الیەنی پەر وێدیلتن هەیبژدەیەباتەکەی لە  وویەی نوێی سەر

رەو بە پرررررێچەو نەوە بەرەوتۆڕنکررررراری بنەڕەتررررری ڕێررررربەری بررررردووتنەوەی دەکرررررود و الیەنگررررروی 
و بنەمرررا ییکویەکرررانی  پەرەرەسرررتانای تیئرررۆری کرررۆمەاڵیەتی و د دپەروەری لە کوردسرررتا  دەکرررود

 .لەسەر رەو رەساسە د مەدر نابوو 
هەمرروو نیررانی یررۆی بررۆ وەو موۆڤێکرری بیومەنررا و سیاسرریەکی تێکۆشررەری کررورد دکتررۆر قاسررملوو  

  .یدمەتی کورد و هەنگاوە سیاسی و نەتەو یەتیەکانی تەریانکود
 ڕ ستە ڕۆشنبیو   و سیاسیەکا  کە بەشرا ری شۆڕشریانکودبوو هاوسرەردەمی دکترۆر قاسرملوو بروو 

بەاڵم هەرتید لە بارەیی رە ق  و ییکوییەوە وەو رەو نەبروو  "، لە قۆنایەکانی سیاسی و یەباتا 
و مەود ی بیوکودنەوەیرا  کوچوکرایی پێوەدیراربوو و  ەهەبروولە نێو نیراد   ی دەمەنری دۆر و  یاو د

 ا ا  لە تەییررو ڕۆشررنبیوی  د یەترری کررورد هەتررا ییدبەکررانیش لەو راسررتەد  نەبرروو  کە لە مەیررا نی
 ."هاوسەنگبن

رەو دنی شررەیپ پەرسررتی و هەلەەرسررتیبوو، پێرری یررۆا نەبرروو لە  یرراتی ییرردو نرراوێ رەو لە  
  رشییارەکانا  ڕەنگبرا تەوە و هەترا یۆییری لە نیانرا  بروو ڕێگرای بە هریچ رۆرترا  و کەسرێ  نەد

 .وێنەی لە شوێنی کارەکەیا  هەیباوەس 
دکتررۆر قاسررملوو کولترروورێکی  ررو نی سیاسرری و کررۆمەاڵیەتی لە پاشررخۆی بە ێهێیرر  و رێلررتایش   

یررتی بنررایەی بررۆ رەنررا مانی ییرردو پابەنررای رەو پوینلرریەە سیاسرری و رەیالقرریە  کە سررکوتێوی ت
 .وەپەرستی، پەرەی بە نییتیمانەەروەری لە نێو ڕیدەکانی ییدبا دد ناوە و لە  یاتی یەر

   
پیرراو رەتەر یررۆی تەورە برر  و کەسررایەتی : "قلررەیەکی  و نیررا  هەیە  کە دەیێرر  رەورۆپیەکررا 

کە یەیکری   هێدی سیاسری و نەتەوەی هەبێر ، هەرتیرد پێویلرتی بە کەسرایەتی کرارتۆنی نراب  بە
 ."واڵتەکەی بۆی دروس  بکات

وەیتێرر  سررەیوی روود وە مێژوویەکررانی ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو   دەکوێرر  دەبینرری 
 رررۆری لێررر  ترررو د   و دوورکەوترررنەوە لە ڕیررردی  ٣ێرررژەی  یرررابوونەوە و رینیررریاو تەییرررتۆتە ڕ

ۆکو ترا ، کاتێ  پیاو سەرن ی دەیاتە سەر هۆکاری  یرابوونەوە لە ییدبری دێم. تەشکیالتی ییدو
بانە لە کە بررۆچی رەو رییرریا  یۆیررا  دەردەیررن،بوونیررا   بەروونرری   بێگوومررا  کۆمەیێرر  یاکرر 

دیرررارە رەو باسرررە لێررروەد  . روویانرررا وەبەیێرررو ی لە نێرررو ییدبرررا   انی شرررۆڕاقۆنرررایە  یا یرررا کررر
 .ناکوێتەوەو تەنیا هێناێ  نموونە شیاەکەینەوە

هیچکام لە د ب  نەکرا  لەسرەر پوسرە سیاسری و نەتەوەیەکرا  ڕوویراننەد وە و بە پرێچەو نەی رەو 
کە شرییاری سرت  تیژی ییردو پووپاتەنا نەی لەوبو رەد  بڤو دەکوێنەوە و ریراییای رەوە دەکوێر  

دیرارە . بەرەو کایبوونە چووە و هیو یەکیا  بە پێکەوە ساد   و کراری بەکرۆمە  نریەلە نێرو ییدبرا 
 . وونەوە د بنوێرەوە ناکوێ بەدەلیلی  یاب

 



یەکی ترررار دەیەش بە هیرررد هەبررروو کە پەرەیرررا  بەنررراکۆکی سیاسررری و دەسرررتەلە نێرررو ییدبرررا   
 ودی دکتۆر قاسملوویا  لە نێو ییدبا  بۆ و، ودەس  پێکودبوو  ملوودکتۆر قاس تەشکیالتی لە تە  

و بە دەلیلرررررری بێبنەمررررررا و پرررررروی هەویرررررری  پێرررررراەتوت  ادەو م بەهانەیرررررررو  و بەهەدمنەدەکرررررر
دیرررارە رەو کارەشررریا  رەن امرررا ، بەاڵم لە کۆتایرررا  رەنرررا ما  و  .دووریلرررتنەوەیا  لە ییدبررراەد 

الیەنگو نی ییدو دو  هەیبژ ردنیا  رەوەبوو کە ییدبی دێمۆکو ت ب  و ودی دکتۆر قاسرملوو هریچ 
ت و نابێرر  بەو هیرردە سیاسرریە کە نفررۆدی بررۆ هەمرروو بەشررەکانی مانررایەکی نابێرر  و تەا ناکررا

 .کوردستانی ڕۆنهەاڵت پەلبهاوێژێ
قایمبکرا و رەو دەسرتەیەا کە برۆ  لە نێرو ییدبرا  ترو نی  ێگرای پێری بەتەو ویبەیێو ی  ملوو قاس

ەبررروو دکترررۆر ا  هەرەسررریا  هێنررراو هێررردی رەوەیرررا  ندوودەیە دنیایەتیرررا  لە تە  کرررود، لە کۆتایررر
  .قاسملوو بێد د  بکە  بۆ رەوەی پی  لە  وواڵنەوەی کورد بکا

رەترروین وتە ، رەو لێکتو د نررانەی بە  نە دیخۆشررنەبووە ووونەوهەرتیررد بەو  یررابدکتررۆر قاسررملوو 
و بە پرێچەو نەی رەو کوردسرتا  دەنمراردو  روواڵنەوەی سیاسری کرورد لە ڕۆنهەاڵتری بۆ سەر دیا  

  .ریاییا ب  بنەمایانەی کە لەو بارەوە تۆمارکو و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 محەممەد سلێمانی
 ٥٥وتاری

 !هاتەرار وە بیوۆکەی کۆنگوەیی نەتەوەیلە هەشتاکانا  
ترررو یە دکترررۆر قاسرررملوو پەیررر ەوی لە شرررێوە  دێتەترررۆڕی کە ەوە باسررری ر دۆر  رررارلە کوردسرررتانا  

و رەو  دێمۆک  سرررریەکی کالسرررری  کررررودوە بررررۆ بەڕێرررروەبود  و ریررررا رەکودنی ییدبرررری دێمررررۆک  ت
  سریەکی بەتەو وی سرو و دێمۆک  سیەی کە بنایەکانی نیانی ڕێکخو وەی لەسەر بینراکو وە، دیمۆک

و نا ێگوە و دۆرتو مایی الیەنی دۆریرنە تێرا  ڕەچراو دەکروێ و کەمیرنە دەکرا بە کرۆیلەی سیاسری و 
 .  تەشکیالتی
نەیرانتو نیوە  بەدرێژ ی مێژووی سیاسری و تەشرکیالتیا ،  و  لە نێو ییدبا ا هەبوتو دەستەیەکی

  ێگای یۆیا  لە نێو ڕیدەکانی ییدبا  بەرارێد  و بەردەو م سەرمەسرتی کورسری و دەسرەاڵتخو دی
و  و لێرروولەوێ بەنرراڕونی هێوشرریا  دەکررودە سررەر ریرراەو ییکوەکررانی دکتررۆر قاسررملوو یۆیررانبوو 

 . دێمۆکو سی نێویۆی ییدو
کۆمەیێ   ،رەن امە ڕەسمیەکا ر نی کاتێ  چۆنەتە کۆنگوەکانی ییدو و پاا کۆتای  و  ڕ تەیانا

ناڕەد یەتیخۆیا  لە دەرەن امی کۆنگوەکا  دەرب یروە و  روکەا  دەلیلیهێناێ   بەپەیا بوونە و 
توتررووە و رەو کررراتەی کە دێمۆکو سرری نێررو ییرردو  پەێوەوەیکررود  لە یررا  لە سررەر شررێوەینەڕەی

ە دۆر یەتری کرۆمیتەی ێربەری کرەنا مانی ییدو متمانەیا  وەو پێویل  پێنەد ونەوە بۆ راسرتی ڕ
 .مەرکەدی بگۆڕ  هەیوێلتی د ب  نیا  توتۆتەبەر و  یابوونەتەوە

ی ەترۆپۆسررریۆ  لە کرررۆمی ی دێمرررۆک  تی کوردسرررتانی رێرررو   ی ییدبررر١٦ی کۆترررای کرررۆنگوەی  وبەد
رەرێنری بروونی یرۆی  و بە شکڵێکی ناوەنای د  بۆ یەکەم ار لە نیانی سیاسی ییدبا  هاتەکایەوە

سرا  وەش کەمیررنەی  ٥بەاڵم نەیترو نی ڕۆیرری یرۆی وەش کەمیرنە بگێرر ی و پراا رەوەی  .  سرەلمانا
لە نێوناوی  یاش دەسر  ڕێبەری کاریانکود، لە ب یارێکا   یابوونەوەیخۆیا  لە یاکا ڕ تەیانا و 

رەوب یارەشریا  لە کاتێکرا  ڕ تەیانرا کە  .و بەوشێوەیە ییدبیا  بەرەو   یرابوونە برود بەکاربوو 
کە  رۆپۆسرریۆ  هرریچ رومێررای بە تررۆڕینی دۆر یەترری "کودەوە وپررادەو  یۆیررا  رەوەیررا  دوبەراشررک

 ".کۆمیتەی ناوەنای ییدو نیە و ناکوێ بەو شێوەیە کاربکوێ



هێوشررریا  دەکەردە سرررەر چەمرررکە لە نێرررو رەو کەسرررانەد  کەسرررانێ  هەبررروو  و هە  بە راشرررکو   
رانۆیانە برررۆ  رررارێکی ترررو یۆیرررا  اتونررر ییکویەکرررانی دکترررۆر قاسرررملوو ، بەاڵم دۆری نە کێیرررا رەو

دۆر لە دیلۆد   . ب  و نەبار  تید ناەوە نێو ڕیدەکانی ییدبی دێمۆک  ت و وەو رەوەی نە بای ها
وسریاری رەو کە ڕێربەری دەبروو پو ڕۆشنبیو نی نێو ڕیدەکرانی تەشرکیالتی لەسرەر رەو ب و یەبروو  

ب  نرا  بەنراڕەو  و بر  بنەمرا برار نەی تۆمەتانە راڕ سرتەی رەو چەنرا کەسرە بکرات کە لە کراتی د 
ڕەیررررنە و ڕەدکررررودنەوەی بیرررروو برررراوەڕی ڕێرررربەری تەورەی نییررررتیمانی دکتررررۆر قاسررررملوویا  لە 

کاتێ  موۆڤ بە ویژد نەوە سەیوی دۆسرتانی  یرابۆوە لە ییردو لە . ڕ تەیانانەکانا  دەس  پێکود
رەو . و بررۆ دەربکەوێرر رووی پێرر  هرراتەوە بکررات، رەو وەیترری ڕەنررگە  ەوهەری مەسررەلەکەی باشررت

لێرر  کۆبرروونەتەوە و رەو یررایەی کە  ،دەسررتەیە بەسررەر سرر  ییکرروی بەتەو وی ناتەبرراو دنبەیەکررا 
رەو نی لێ  ندی  کودۆتەوە دن یەتی ییدو و لەسەرەوەی هەموویرا  ڕێربەری سیاسری و نەتەوەی 

 . کورد دکتۆر قاسملووی نەموە
کیەتری رەهمییەتری یە بروو کە دۆربراا لە ردکو انەیسیاسری دکتۆر قاسرملوو یەکێر  لەو سرەرکودە

ی بەد منی تەشرەکود  و و یەک یدی تەلی کورد ، توینگی هاویەباتیو سیاسی کورد   تێگەییتبوو
 .بەرەوپێیچوونی یەباتی سیاسی لە کوردستا  د دەنا

ییرردو و  ب یرراری سیاسرریبررادنەی لە دەرەوەیرری کە لە هەشررتاکانا  بیرروۆکەی کررۆنگوەیی نەتەوەی 
کە کرورد  دۆر بەو کرۆدەنگیە نەتەوەیەیۆشربوو  بە مووناسب دەد نری و دیری  یڕێکخو وەکوردیەکان

لە پەیوەنررای لە یا  هەنگرراوە سیاسرری و دیەڵۆماسرریەکانیلەوڕێگررایەوە لەدەوری یەو کررۆببنەوە و 
 . یەکبخە  تە  پوسی کورد د 

رەو بررررررابەتە بە دسررررررتا  ،ی کوریە سیاسرررررری و ڕێکخو وەیەکررررررانینالەبرررررراری پەیوەنررررررا هررررررۆیبە
هێنررراوەرنەتیو و هەر لە شررروێنی یرررۆی وەو یەونێکررری سیاسررری کە یەکیەتررری سیاسررری کررروردی 

 .دەستەبەردەکود مایەوە
رێلررررتایش بەد یەوە رەو مەسررررەلەیە هەر وەش یررررۆی مرررراوەتەوە و لەبەر ملمالنێرررری سیاسرررری و  

پاو نخو دی چەنا الیەنێکری کروردی نەترو نو وە کرۆنگوەی نەتەوەی کە بیرووڕ ی هەمروو بەشرەکانی 
 . و دەس  بەکاری یۆی بکا کوردستانی تێا  ڕەنگبا تەوە پێ  ب 

ش د نییرررتن و کۆبررروونەوە دروسررر  بررروو ، بەاڵم رەو هەر چەنررراە لەو سرررااڵنەی دو یرررا  دن یررروەیە
 .یەیکی کوردستا  چاوەڕو نی دەکود دکتۆر قاسملوو و  راکامەی لێنەکەوتەوە کە

س  دەیە بەر لەرەم ۆ دکتۆر قاسملوو وەش بە هێدتوین کەسایەتی سیاسی و دیەلۆماسی کرورد لە  
رەوەی دیلرۆد نی بێالیەنری کرورد ا  برۆ یرراستی سیاسری نێویرۆی کوردسرتا  و دەرەوەد ، دۆر هەوی

ی پەردەوە هاوکاری و پیرتیوو نی مراددی و مەعرنەوەی رەو کۆنگوەیە پێ  بێن و ییدبەکا  لە پیت
  .بکە لێ
نەیاناەتو نی ناوەناێکی تەورەی  ،و بوو پەیا رەوکاتیش هێناێ  هێدی سیاسی کوردستا   بەاڵم 

و ب یراری رەو نری بەسرەرد   سری رەو نرا ب کە لە دەرەوەی سرنووری ب یراری سیا قبروویبکە   رەتۆ
 .دیکتە نەکوێ 



سرتەمکاری رایۆنراەکا  لە ڕەگ  دکتۆر قاسملوو رەو ڕێبەرە توینگەی کوردە، کە تو نی لە رێو نا  
 سەر نلرەری رێو نرا  بکراتەوە وو ڕییەوە لەق بکات و راسۆی بیوو باوەڕێکی نروێ لە کوردسرتا  و 

لە و و نیررانێکی تررادە هەنگرراو هەیبگررو  سررەردەمیانە  بەرە هانبررا ت بە شررێوەیەکیتەالنرری واڵت 
بە دنی ڕێژیمری ڕێکبخە  و تێکۆشانی سیاسری و کرۆمەاڵیەتی ڕیدەکانیا  ا  پێناو رامان ی سیاسی

 . پەرەپێباە رایونای 
کاربەدەستانی تار   کە شۆڕشی بەهێدی تەلی کورد بە ڕێبەر یەتی ییدو بەتەو وی سرەرتەرد   

 ،  و نیگەر نی ییکو و براوەڕە سیاسری و د دپەروەریەکرانی دکترۆر قاسرملوو بروو و سەیڵەتیکودبوو
کە دەسررەاڵتی سیاسرریا  بخاتەمەتوسرریەوە بە هررۆی رەو  رروواڵنەوەیەی کە لە کوردسررتا   بڵێلررەی 

 .، بیویا  لە تیوۆرکودنی کودەوە و بەد یەوە لە پیالنەکەیانا  سەرکەوتنرەستانابوو
 بەاڵم نەیانتو نی شۆڕشی یەیکی کوردستا  لە پێناو رامان ە سیاسیەکانیا  لە نێروبەر ، رەتەر  

و یەبرراتی تەلرری کررورد  دیرردیش چررووب ، بەاڵم کۆتررای نەهرراتووە بەرەو الوشررۆڕا لە کوردسررتا  
 .تاوەدی هاتنی هەموو رامان ە سیاسی و نییتیمانیەکانی درێژەیاەب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 محەممەد سلێمانی

 ٥٦وتاری
 .قاسملوو بەتوینگوین پیاوی مێژووی سیاسی هاوچەریی رێو   ناویکودوە.د

مێرررژووی   پیررراوی   دکترررۆر قاسرررملوو بە توینگتررروین رێرررو  تررروی  تەلررری کرررورد و تەالنررری بناەسرررتی
و رێلررتا لە هەر کاتێرر  دیرراتو نەتەوەکررانی رێررو   لە ییکرروو د دەنررێن هرراوچەریی سیاسرری واڵت 

 سررەر  رامرران ە سیاسرری و کۆمەاڵیەتیەکررانی تێگەییررتوو  و لە دەسررتا نی بە یەسررارێکی تەورە بررۆ
 .لەقەیەماەدە  لە رێو   راد دی  و شۆڕشی دێمۆک  سیخو دی 

دکتۆر قاسملوو تەشکیالتیەکانی یاسی و بە دیارتوین  لە کود رە س رەیالقی سیاسی و شۆڕشگێ ی 
د دەنوێ لە نێو ییدبا  و  هەروەها لە ماوەی نیانیا  دۆر بە یای لەسەر رەو مەسرەلەی پێرا توی 

 . دەکود کە رەیالقی شۆڕشگێ ی راوێتەی کارو هەیلوڕ نی تێکۆشەر نی ییدو بکوێ
وەیتێررر  ییدبررری دێمرررۆکو ت کرررارەکەی لە نێرررویەلکی کوردسرررتانا یە و بەردەو م لە کوردسرررتا  

موۆڤرری مانی ییرردو دەبێرر  نمررووونەی رەنررا  ی چرراالکی سیاسرری و تەشررکیالتی و نیررد مین،یەریکرر
لە نەریررتە سررو وە کۆمەاڵیەتیەکررا  یۆیررا  بەدووربگررو  و لەکرراتی د وێنەرراش و ڕەوشرر  بەردیرربن و 

تەنگررانەد  ب یرراری دروسررتی سیاسرری و تەشررکیالتی برراە  و هەرتیررد لەدەرب ینرری بیووڕ یخۆیررا  
برۆ درێژەد نری  بە ییردبە تێکۆشرەرەکەیا  پێیرنیار ڕەینە بگو  و   ەربەردینیگەر   نەبن و بەس

ی یەیکرری کوردسررتا  ییدبرری دێمررۆکو ت بە ییرردبە تاقررانە و برر  کررۆمەالنی هەر و .یەبررات برراە 
ڕەکەبەری یۆیررا  نرراودێوکودوە و بەو شررێوەیە مێررژوو ڕەسررایەتێکی نرروێی سیاسرری یلررتۆتەوە سررەر 

 .ڕێگا و ڕێبادی دکتۆر قاسملووی نەموشانی تێکۆشەر   و ڕێبو ر نی 
ییدبرری دێمررۆكو تی کوردسررتانی رێررو   کە مەبەسررتما  ییدبرری یەکگوترروویە، رێلررتایش رەو هێرردە 
تەورە و بەنفرررودی رۆنهەاڵتررری کوردسرررتانە کە پانترررایەکی تەورەی سیاسررری برررۆ یرررۆی توترررووە و 

رۆنهەاڵتررری  لە ڕۆیررری رەو ییررردبە چارەسرررەرکودنی مەسرررەلەی سیاسررری کرررورد بەسرررتو وەتەوە بە 
  .د ( یدبی دێمۆکو تی کوردستانی رێو  ی)کوردستا 

وەو پێویلر  لە نێرو کرۆنگوەی نەتەوەی د  هێرد و نفرودی   ،کاتێ  قاسملوو لە مەیرا   د  نامێنێر 
لە  چراوڕو   نراکوێ بە تروێوەی ڕ برودووی سیاسری و مێرژووی ی رێرو  ییدبی دێمۆکو تی کوردسرتان

و  دیرارە رەو مەسرەلەیە دۆرترو الیەنری کراتی دەبر . و پۆستی شیاوی یۆی وەربگوێ ێگیوببەرچاو 
نررا  بێرر ، بیگوومررا  رەو بررابەتە لە تەورەی ییرردو کەمناکرراتەوە و رەتەر رایۆتۆڕێرر  بەسررەر رێو 

  لەسررەر دەبرر  کە هەمروو پوسررە توینرر  و هەسررتیارەکا  ەریررانە بەرچرراوەییدبری دێمررۆكو ت رەو 



وێن و رەو کرات قۆنرایێکی ترادە لە پەیوەنرایە سیاسری و دیەلۆماسریەکا  دەستی رەو چارەسەردەک
 . ەوەدەس  پێاەکاتلە پەیوەنای لە تە  بەشەکانی توی کوردستانا  

  تەر یرری لە ڕۆنهەاڵترری بدووتنەوەیرری تەلرری کررورد کەوتبرروو نێررو تە  و تررۆدی بیرروی چە کاتێرر 
هەر سررررانکودبوو، بەاڵم تێکۆشررررانی رەو مەسررررەلەیە  یەیکرررری بە ارێرررر  نارومێرررراو  ، کوردسررررتا 

شوێنی دیارو بەرچاویرا  لە سرەر  ، تو نی بەڕێبەری دکتۆر قاسملوو لێب  و نەیی ییدبی دێمۆکو ت
تۆڕینی میتۆدی بیوکودنەوەیی چین و توێژەکرانی یەیر  هەبێر  و  ترارمەیی نارومێرایا  لە سرەر 

براد و هۆکارەکرانی بەتروێوەیی نەوە و کارەسراتی سرەرنەکەوتنی کۆمراری کوردسرتا  لە مەهاێب ەو
تررو تررۆی هیررو  و رومێررا  بە نێررو یەیکرری کوردسررتانا  بررڤو  بررۆ  رراڕێکی و  ریمکررا  روونرربکەنەوە 

 . بکەنەوە 
یەبرراتی یەیکرری کوردسررتانی بەبەشررەکانی ترروی  وەش سیاسرریەکی توینگرری واڵت  دکتررۆر قاسررملوو

  .پێ  هێنالە نێو   تەالنی بناەستی رێو    رێو   ت یا  و  هەلومەر ی هاویەباتی  سیاسی 
دەتەڕێرتەوە کە تەلری دکتۆر قاسرملوو  بۆ بیوکودنەوەی درێژیایەنی سیاسی  بابەتەا  دیارە رەو

توی رێو   ناتو نی  نەییرەی سیاسری و ریرا ری واڵت لە  کورد بەتەنیا و بەب  پیتیوو نی تەالنی
نی سیاسرری و و لە نیررا "نەتەوەیە واڵتێکرری یرروە رێررو   "، لەبەر رەوەیبەرنەوەنررای کرروردد  بگررۆڕێ

 ی نێررو پ ۆسررەی سیاسرری ریررو  تررو ینبە کررۆدەنگی و پیررتیوو نی الیەنەکررا یپارلمانیررا  کررورد نیرراد
  .دەب 

لە دۆربرررو ری توینگررری نیرررانی سیاسررری و کۆمەاڵیەتیرررا  یەیکررری کوردسرررتانی بەو  دکترررۆر قاسرررملوو
یررا  تررو نی لە دووریررانی  سیاسرری دور وشرریارکودەوە و  تەرکیرربە کررۆمەاڵیەتیەیی کە تێیررا  دەنیررا

ی اوروونی بخرراتە بەر چرراوڕێنییرراناەری و بەرچرر یەکانیا  شۆڕشررگێ ە بخرراتەوە و بەرەو رامرران ی
  .هەموو الیەش

دکتۆر قاسملوو بەو شارەد ی لەسەر نیرانی کەالنری پێیرکەوتوو بەدەسرتی هێنرابوو بەو رەن رامەی 
یەکلررررانی و  دەتو نێرررر  لە ڕۆنهەاڵترررری واڵت، ڕیفررررۆرم نیدەکودپیررررابە تەییررررتبوو کە لە ڕێگررررای 

 نررراعەد یەتی شررروێنەو رێ  لە کە تێرررا  ڕێکبخرررا و یگررراد  لە نێرررو   چینەکرررانی کۆمە هاوسرررەنگی 
  .نەمێن کۆمەاڵیەتی 

ی بوون نەوە و بەرەوپێیربودنی نیرا  و ترۆدەر نی یەیکردکتۆر قاسملوو بەتوینگیەوە ببەمەبەستی 
ی سیاسی و ررابووری و یەنیابەرنامەی درێژ  ،د هاتووی سیاسی هەرێمی کوردستانا کوردستا  لە 
و مراف و  بۆ کۆمەالنی یەی  د بین بکوێ  سەردەمیانە  نیانێکی شیاو تێیا   د ناوە وکۆمەاڵیەتی 

راد دیە دێمۆک  تیکەکانی هەموو چین و تووێژێکی کرۆمەاڵیەتی لەبەرچراو بگیروی بە بر   یراو دی 
 .ا لە کوردستان تنیکیراینی و ی

بەتەو وی   یواڵترر سیاسررەتی شررەڕ نگیدی رایونەکررانی رێررو   نێویررانی رررابووری و کررۆمەاڵیەتی  
ش نەیترو نی دەوری لە  چەکلرادیبەرەود ڕما  بود و تەنانەت رەو کات بەرنامەی بەنراو ڕیفرۆرم و 

ی یکروومەتیش بەو رۆرە راوەد نکودنەوە و بوون نەوەی نێویانی رابووری  رێو نا  بگێ ێ و ریمکران
 . نەبوو کە چارەسەری تیووتویتی نیا  و تودەر نی تەالنی واڵتی پێبکوێ 



. یەیکرررری هەمرررروو بەشررررەکانی رێو نرررری بێد رکودبرررروو ،ڕێررررژەی بێکرررراری و برررر  ریمکانرررراتی نیررررا 
سایەی شرەر، مرایوێو نەیەکی تەورەی لە پراا یرۆی بە ر  هێیرتبوو و سرەرەڕ ی  ١راسەو رەکانی 

 لە نێوچوونی نمارەیەکی بەرچاو لە الو نی واڵت و سرەرهەیا نی قەیو نری ررابووری و کرۆمەاڵیەتی
  .کە نیانی لە یەی  تایکودبوو

ەری نێررو   دوو واڵترری درو سرر ،  قۆنررایێکی تررادە لەسیاسررەتی یکرروومەتی پرراا کۆتررای هرراتنی شرر 
ناوەنای رێو   نەییرەی برۆ کێیرو ، رەوەیرش پالنری تیروۆری سیاسری و ڕەشرەکۆنی بەدو ی مودنری 

لە  نید مرری رێررو    یررومێینی بە شررێوەی بەریررو و   دەسررتیەێکو  و دەدتررای مویررابەر تی ڕێژیمرری
تیروۆری سیاسری بەدنی  یپیالنر دن یروەیەش   ێبە ێکودنری ەۆی واڵت دەسرتیکود بدەرەوە و نێوی
 .مویالیفانی

ییکرروی رەو نرری بەیررۆیەوە یویککررودوە  ە وسررەرن  ێگررای رەوەی بەالی چرراوەدێو نی سیاسرریەوە 
هەروەش ترارێوە . مەسەلەی لە نێروبودنی ڕێبەر نری کروردی ڕۆنهەالت بە پیالنری  ۆربە رۆرەوەیە

ڕێبەر نری کروردی ڕۆنهەاڵت، کە    رەن امار وە دەرکەوترووە بەدو د چوو  لەسەر پوسەمێژوویەکا
سووشررتی بەمودنری  شریانکودوە، هرریچ کامیرا  لە قۆنرایە  رۆر بە ۆرەکرانی یەباتررا  ڕێربەری شۆڕ

یۆیررررا  رەو دونیررررا  بە ێررررنە هێیررررتووە، بەیکرررروو بەردەو م بە پیالنرررری دونمررررن لە نێرررروبو و  و 
لە دی، دکتۆر قاسرملوو و شرەڕەیکەنای دەبینروێن تێوۆرکوو و ، نموونەیش سمکۆی شکاو، پێیەو قا

 . مێژوود 
رەو ارەیررا  مێررژووی سیاسرری بەسررەر کرروردد  پرراا تیرروۆری سررکوتێوی تیررتی ییرردو دەرکەوت، 

 ڕێبررادی دکتررۆر قاسررملوو ڕێگانررادە  رررااڵی شررەکاوەی شررۆڕا  دووبارەنررابێتەوە و قوتابیررانی ڕێگرراو
بکەوێررررتە سررررەردەوی و نەیررررار نی کررررورد بەراو تیررررا  بررررگە  و  رررروواڵنەوەی کررررورد بررررۆ هەمییررررە 

 . د بموکێنەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 محەممەد سلێمانی
 ٥٤وتاری

 .بەوالوە تۆڕ نی بەیۆیەوە بینی ١تێ و نینی ییدو لە کۆنگوەی 
کانررایی ڕێگررا و  لە نێرروبو وە ، لە  ی رایونررای رەو موۆڤررانەی بەدرێررژ ی نیررانی سیاسرری ڕێژیمرر

دو ی مررایی سیاسرری و  ررراد دیخو د نی واڵتبروونە و رەو کەسررانەبوو  کەهەموویررا    ۆربە رۆرەوە، 
 . بەردکودۆتەوە لە چو رچێوەی رێو نا  نییتیمانی یۆیا 

 دەر نی تەالنی واڵترا بن وتو نیا  و باشتوکودنی  کاربەدەستانی تار   لە  یاتی رەوەی لەیەمی
هەویبرراە  بەرنررامەی ڕیفررۆرمی رررابووری و کررۆمەاڵیەتی رەن امبرراە  و  بەرنررامەی پەرەپێررا   و 

، تارمررای راسررەو رەیو پەکانی شررەر و بررۆن نەوەی نێویررانی رررابووری و کررۆمەاڵیەتی  واڵت د ب ێررژ 
بەسررەر راسررمانی واڵتررا  ڕ مرراین، دەسررتیا  بەتیوۆرکررود  و رییررا می بەکررۆمەیی الو نرری تەالنرری 

 .ی رێو   کود و بەوشێوەیە پەردەیا  لەسەر سیاسەتی کۆمەیکۆنیخۆیا  الد بناەست
رەو سیاسررەتەی ڕێررژی  هیچرری لە پیالنرری  ینۆسررایا و لە نێرروبودنی قەومرری نەتەوەی نرریە و بگرروە  

 .دۆر لەوەیش یو پتوە
سرایەی رێرو   و رێرو ق کۆترای پێهرات ،  ١ییدبی دیمۆکو تی کوردسرتانی رێرو   کاتێر  کە شرەری  
و هێدێکرری دیمررۆک  ت و پێیررکەوتنخو د رەوەنرراە دیررارو بەرچرراوبوو کە دۆر لە واڵتررانی بەهێررد و وە

لە نێویانرررا  واڵتەیەکگوتووەکرررانی رەمویکرررا هەوییانررراەد  لە راسرررتی بەردد    ،بەنفرررودی  دونیرررا
مەد ری سیاسرەت بنایەی دۆسرتایەتی سیاسری و دیەلۆماسری  لەتەب ییردو لە ڕێگرای کەسرایەتی و

 . نندەمەدرێیەباتی راد دیخو د نەی کورد دکتۆر قاسملوو لە تە  ورد، ناود ری ک
 ارێر   ،نی سکوتێوی تیتی یراکا  دکترۆر قاسرملوودتیوۆرکودیارە هەرلەو پەیوەنایەشا  و بەرلە 

رەت بەدۆسرتایەتی دووالیەنە لەتە  بەهۆی دۆستێکی نیدیکی یرۆیەوە لە پراریپ تو نیبرووی سرەبا
کە دکتررۆر قاسررملوو  ەڕەیلرری  و رەو دمیررنەیە د چاویررا  پێکرراەکەوێ نێررودر وی رەمویکایەکررا   
 .سەرد نی رەمویکا بکات

بارودۆیی سیاسی کوردستا  رەو کات بە  ۆرێکبروو کە پەیوەنرای  دیەڵۆماسری لە تە  ڕۆنرراو د   
شرتێکی چراوەڕ نکو وبوو و دۆر کەس پێیربینی رەوەنەبروو  ڕێبەر نری سیاسری کرورد لە ڕۆنهەاڵتری 

 .یەتی ڕۆنراو  بکە دۆستا نا  مەیلی رەوەیا  هەب کوردستا



دکتررررۆر قاسررررملوو بەوە ناسررررو بوو کە بەردەو م لە ڕێگررررای د هێنررررانی  چەمررررکە ییکویەکررررانیەوە   
 لررررکەیر دۆر  ررررار لە ڕێگررررای  برررردووتنەوەی نییررررتیمانی بەرەوتەشررررەکودنی ڕێرررربەری دەکررررود و

بەسرررەر ییررردو و شۆڕشرررا  دەشرررکایەوە و قاسرررملوو لە  ێ یێررروسیاسررریەکانیەوە  کە دەیکرررود  بە 
ی د  پرراا هەیلررەنگانانی وردی بررارودۆیی سیاسرری  بەراکررامەی تەییرر  کە ییدبرری ١کررۆنگوەی 

 ونەتەوەی نێر هەلومەر ی سیاسی و پێا چوونەوەی تادەی سەبارەت بە یوێنانەوەدیمۆکو ت دەب  
بەیێرو ی   بینریە نروێە د ب ێرژرین و هەب  و هەنگاوە سیاسی و دیەڵۆماسیەکا  لەسرەر رەو  یهرا

کاتێ  موۆڤ یوێنرانەوەی   .ب یب سیاسی و نەتەوەییا تەورەی  لە پێناو دەسکەوتی  سنوورەکانی
بەو  ۆرە رایۆتۆرەکانی  یها ، سیاسەتی ییدبە و ڕێکخو وە کوردستانیەکا  دەکات سەبارەت بە 

نە تی ە وەردەتوین کە لە یەو شرتا  هاوشرێوەی ڕێژیمری رێرو   شرییاری مەرگ بەر ریەویرالیدمی 
 ەمویکررا لە رەدەبیرراتی سیاسرری ییدبەکررانی نەیرراری ڕێژیمررا یدمی ربەتررایبەت ریەویررال یهررانی و 

تی بەاڵم ورد بینی و دیقەتی سیاسی دکترۆر قاسرملوو رەو برابەتەی بەشرێوەی دروسر. ڕەنگی د بۆوە
، یۆمررا  بە نەیرراری رەو بەرەیە هەر دەلیلێرر  بررییررۆی تررۆڕێ و لەو ب و یەد برروو کە نرراکوێ بە 

  .بد نین
دکتررۆر قاسررملوو پێیو برروو تەلرری کررورد دەبێرر  تێ و نینرری یررۆی سررەبارەت بە دۆسررتەکانی بگررۆرێ و 

ی رەو یەبرراتسیاسرری کە واڵمرراەری قۆنررایی د ب ێررژێ و پەیرر ەوی لێبکررات بێگوومررا  سیاسررەتێ  
 . ب  ەردەمە تادەیەس
دکتررۆر قاسررملوو دۆر بەقررویی و مەسررەلە کررانی ترراوتوێ دەکررود  و هەرلەکاتەشررا  دۆر لێهرراتو نە  

شرەری رێرو   و رێرو ق ڕ تیرو ، ییدبری دیمرۆک  ت وێرو ی وەیتێر  . پێیبینی بۆ روود وەکرا  دەکرود
کە لەمرراوەی  دەڕب ینرری یۆشررحایی سررەبارەت بەکۆتررای هرراتنی شررەڕی مررایوێو نکەری رەو دوو واڵتە

  .تیانی ورابووریا  بەرکەوتبوو سیاسی و رەو شەرەد  هەردووال دیانی تەورەی
باشررتوبوو و دۆر واڵترری تەورەو یرراوە  هێرردی کەمێرر  وەدعرری ڕێژیمرری رێررو ق لە هێنرراێ  بررارەوە 

پیرتیو نیا  لە یکروومەتی سرەد م بەدرێژ ی رەو شرەڕە ا  یسی و رابووری لە راستی نێونەتەوەسیا
 سرایەی نێرو   ریرو   و رێرو ق لە ١ەکود و لە ڕ سرتی د  هەمروو ڕۆنرراو  بەشرا ری شرەڕی یوسێن د

یکروومەتی رێرو ق، بەرامران ی سرەرکەوتنی  باشریا   دەد یە ڕێگای نادیارەوە بروو  و ریمکانراتی 
  .رێو ق بەسەر ڕێژیمی یومێینی د 

یەکی توینرررر  و رامررررانەی بە مەسررررەلەرەو کررررات دکتررررۆر قاسررررملوو بە ورد بینرررری و دیررررقەتەوە 
 کوردسرتانا  هەستیارد بوو کە تێیرا  هراتووە بە کۆترای هراتنی شرەڕ لە نێرو   دوو واڵتری درو سرێی

کێیرەی سیاسری کرورد، چارەسرەرکودنی وەش رێو   و رێو ق راشتی و هێمنی بە ب  ڕەچراوکود  و "
کاتێرر   بەیکرروو، رررار می یەک رراری لە نرراوچەی ڕۆنهەاڵترری نێوەڕ سررتا  سررەقامگیو و  ێگیررو نرراب 
میلیررونی بە  ٤٣راشررتی بررا  بەسررەر نرراوچەکەد  دەکێیررێ  کە پوسرری سیاسرری کررورد وەش تەلێکرری 

".  چارەسرەربکوێلە چو ر چێوەی رەو والتانەی کوردیا  بەسەریۆیا  د بەشرکودوە ڕێگای راشتیا  
رەو لێکرررا نەوەیەی کە دیررراتو لە دوودەیە بەسرررەریا  تێەەڕدەبێررر ، هێیرررتا بە هەللرررەنگانانێکی 

لێررر  دەدرێرررتەوە و هەیوێلرررتی ی دیرررارو  سررر  کە لە تە  هەلرررومەر ی رێلرررتایش دەترررون  درو
                          .بە ێبووە لە باری سیاسی و دیەڵۆماسیەوە



لێکرا نەوەکەیش . ڕێبەر یەتی یاکا رەو کات لەڕ ستی د  یوێنانەوەیەکی ورد و نیو نەی کودبروو 
پێوەدیرراربوو و "دکتررۆر قاسررملووی " یەیکرری کوردسررتانی ڕۆیرری تەورە پیرراوی مێررژووی شۆڕشرری نرروێی

تەشررکیالتی  نیرو ڕ پوسریکود  لەمەسررەلەی ڕێکخو وەیرا ،   و  هەترا بۆیەکەم رار لە نیررانی سیاسری
ییررردو و ڕێکخو وەمەدنیەکرررا  و دۆسرررتا  و دیلرررۆد نی بررردووتنەوەی نییرررتیمانی هررراتەتۆڕ و رەو 

کە  وەچررووبەرێ   و ناوچەسررنووریەکانی تررو د لە بنرراری قەنررای بەکررودەوەڕ پوسرریە لە نێوییدبررا  
هەمرروو الیەش کرراتەد  لەو و  هەبرروو راتوبەسرری راشررتی رێررو ق و رێررو   پەیوەنررای بە ڕێککەوتنرری

لەسررەر رەو دوو واڵتە رەتەر  دەبرروو بەوردی بیوور یخۆیررا  بخررنە روو کە ییرردو  دەبرر  چیبکررات،
ڕ پوسرریەد  رەو دەرکەوت کە رەنررا مانی لە راکررامی رەو . هەمرروو مەسررەلە ناکۆکەکررا  ڕێککەوتررن

 .ییدو لەسەر رەوەی یەکاەنگبوو ، کە دەب  یەبات ریا مەی پێبارێ
شررەر لە نێررو    دوو واڵترری رێررو ق و رێررو   کە بەشررێکی توینرر  و سررت  تیژی یرراکی کۆتررای هرراتنی 

سری کرورد سیابەدو ی یۆیرا  هێنرا و دۆر الیە  و نارومیرای تراڕەدەیەو کوردستانیا  د تیوکودوە ، 
  .کا ە سیاسیەو نیە ڕەوتی روود وبە نیگەر نیەوە دەیان 

سررەر  ەودو دۆر بەرچاوروونررانە تییررکی یلررتبۆرەو وەیررتە  دکتررۆر قاسررملوو سررکوتیوی تلررتی ییرر
ەو  رار شۆڕشری تەلری ر :پاا لێکا نەوە و تاوتوێی رەو مەسەلەیە بەڕ شکاوی تووتی رود وەکا  و

 ەتوشرری هەرەس هێنررا  و بررڤوهەرتیررد ،  رروواڵنەوەی کررورد رەو واڵتررانەیش ەوتنرریکبە ڕێککررورد 
لە هەمروو یەباتی سیاسی یرۆی بۆ تەرییتن بەمایەڕەو کانی  ،بەهێدتوپێیوو لێکود  نابێ  و لە 

کە رێلرتا و نە  ە،دکتۆر قاسملوو رەو مروۆڤە تێکۆشرەری کرورد. درێژەپێاەد تبەشەکانی کوردستا  
پێراەکوێ  و  ەش رەدمروونێکی سیاسری و نییرتیمانی کراریو ڕێنوێنیە سیاسی و ڕێکخو وەیەکرانی و

 .   لە تە  هەلومەر ەکانا بگوون ێنستا  دروستبووە کە ییدبەکا  یۆیادرکو لە رەو وشیاریە
یررم كررانی ڕۆنهررم اڵترری  رررم مرروۆ دن بینررین كررم بررم شررێ ی بررم ر چرراو لررم ییرردو و ڕێ خررو ون سیاسرری

ا  برم رنرا مرم و د  هراتووی رێبرم ری، یر  تەیكۆشن ریفرۆرمی تیرتی ی لرم پێرو هرا انكوردستا  تێ
لم كارو نی تم شرم كرود  و   بۆرەوەی. می   كار و تێ ۆشانی ڕۆن نم یا ب م نم می انید ، اانسیاسی

ی   كرم  و تۆڕن یێو  یرا نرم    بم  شانی  رن وتی رود  و رایبم رن و پێیچوو   پاا نم كم و  و شا
لم سم ر یلتنی پ ۆسم ی نرم دێن بم    نم مێنن و یاكتوێ ی بم هێدبن  بم سم ر  یهانی رم م ۆ

نروێ بەروویانرا  برکەنەوە و بەشرێوەیەکی ترادە یۆیرا  رراوید نی ا  و راسۆی بیوکرودنەوەی یتم ون 
 .بکە  و کوردستا  رێو   کایەی سیاسی

لە هێدە سیاسیەکانی کوردستانیش پێش س  دەیە لە مەوەبەر یوێنرانەوە و تێ و نینیرا   بەشێ  
ۆترررار و ترررو و بە پرررێچەو نەی رەو ت لە سرررەر کێیرررەی سیاسررری و نەتەو یەتررری کرررورد بە  رررۆرێکی

لەو پەیوەناییرررا  ترررلەی و ڕەینەیرررا   و، هەیوێلرررتانەی رەم ۆیرررا  بررروو و دۆر رررار   بەراشرررکو 
 .ستو تیژی رەو ییدبەیا  قبوینەبوودروشمی  راڕ ستەی ییدو دەکود و

لەبەررەوەی نەبرررووە کە رەو   د و ی شرررتی دیررراتو و بەرچررراوتو برررکە  برررۆ تەلررری کرررورد، بەیکررروو  
 رامان ی سیاسی و نەتەوەی لە هەر ش   و یۆڕمێکا با، ڕەدیاناەکودەوە و الیەنگوییا  لێنەدەکرود

چەپەکرررانی کوردسرررتا  لەو سرررەردەمەد   بەد یەوە .و بەشرررتی پررروی و پاشرررکەوتوویا  سرررەیودەکود
هەیگوی رەو بیوو بۆچوونە سیاسیەبوو  لە رێو نا  و لەو ڕێگایەوە دیانی دۆر تەورەیا  بە دمرانی 



بەردەو م هێوشرری ناڕەو یررا   .یەکگوتررووی سیاسرری کررورد و بەرەوپێیررچوونی یەباتەکەیررا  تەیانررا
ڕێبررادی رەسررڵی  ڕێرربەری نەتەوەی لە بەوەتاو نباریررا  دەکررود کەو  دەکررودە سررەر دکتررۆر قاسررملوو 

برۆیەا . یا وەو رێلتا یەباتێکی پاشرکەوتو نە لە کوردسرتانا  ڕێربەری دەکراتمارکپ ولینینیدم ال
رەو یەباتەیا  پ  دو کەوتبوو، چوونکی د و ی مایی سیاسی کوردی دەکود و شۆڕشرەکەیش لەسرەر 

 .رەو مییوەرە دەسوڕ یەوە
، بەشرەرمەوە مەسرەلەی کوردیرا  لەتە  و مەسەلەی کرورد بروو سەیوە رەو کات رەوەناە نەیاری 

یۆشرریا  بە کررورد دەد نرری و لە  کە ا  دەهێنرراتوۆڕ، رەوەا لەکاتێکررا بووانهاوتررا کۆمونیلررتەکانی
 .د یاەیا  با تلێی بحاوێنەوەو کەس  کوردستا  بەوالوە شوێنێکتویا  نەبوو 

تمی سیاسرری و رررابووری و کررۆمەالیەتی  پرراا تێەەڕبرروونی ڕۆنتررار  و هەرەس هێنررانی سیلرربەاڵم  
، لە کوردستا    توتب  ڕ بودووی یۆیا  ڕەینەیا  لە رێلتا ب  رەوەیسۆڤیەت لە راستی دونیاد ، 

 .تێکۆشانی نەتەوەی دەکە  و هەرو ا یۆیا  دەناسێنن
رەو دەسرررررتە و توۆپرررررانە کە لە مێرررررژووی سیاسررررری ڕۆنهەالتررررری کوردسرررررتا  بە دەلیلررررری تەردی 

و     هەرتیرررد رەو پێگەیرررا  بەدەسررر  نە هێنرررا کە یۆیرررا  شرررییاریا  لەسرررەردەد بیوکودنەوەیرررا
پرراا برر  برراد ری دیکترراتۆری پ ۆلیتاریررا و هەرەس هێنررانی ڕێکخررو و نە  و ەر. ریرراییایا  دەکررود

واڵتررانی سۆسیالیلررتی بەناچرراری سررت  تیژی سیاسرری و دونیررا بینرری یۆیررا  تررۆڕی و یۆشرربەیتانە 
پێیررتو ییدبرری دێمررۆکو تی لە الی دروسررتبووە کە یاسرری و نەتەوەیە رێلررتا رەو نرریش رەو بیررووڕ  س

کوردستانی رێو نیرا  لەسرەر سەردەنیر  دەکرود و د یرو دە  نەتەو یەتیەکرانی کوردیرا  پر  شرتی 
 . پاشکەوتوو و ەەیوە مەنتقی بوو 

چەپەکانی ڕۆنهەاڵتی کوردستا  بە  رۆرێکی رەوترۆ هەیوێلرتیا   سرەبارەت بە ڕەوشری سیاسری و 
ەاڵیەتی واڵت دەرترروت کە لەو ڕێگررایەوە دیرری هرراوڕێ چەپەکررا  لە یۆیررا  و ڕێکخو وەکانیررا  کررۆم

 . ر دی بکە  و کارێ ی و نەکن دۆستایەتیا  تێ  باە 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 ٥٢وتاری
 !باشی ییدو لە رەدموونە سەرکەوتووەکانی قاسملووی سیمای دێموک  ت و کادرێکی

قاسررملوو بدووتنەوەیەکرری میللرری دێمررۆک  تیکی مررۆدێ نی لە کوردسررتا  و رێو نررا  ڕێرربەری دکتررۆر 
دەکود و دۆر بە شێوەیەکی راسای لە تەنیش هاوڕێ و تێکۆشەر نی ییدبا  لە چیاکرانی کوردسرتا  

 .دەنیا و هەرتید پیتی نەکودە رامان ە نەتەو یەتیەکانی کورد
یرررررراوە  لێکررررررا نەوە و پێیرررررربینی وردی روود وە   و رەو موۆڤێکرررررری دۆر پیررررررتکارو بەهەیوێلرررررر 

و لێررر  ت یرررا نی بررردووتنەوەی نییرررتیمانی بە دونیرررا دەرەوە بەیەمررری دۆر  کررروددەسیاسررریەکانی 
 . تەورەی یۆی دەد نی کە بەکودەوەا رەو کارەی رەن اما 

لە نیرانی  کود ربرا تبێبنەمرا و ێکود ری بوو لەوەی قەولوبەیێنی ب کەسێکیدۆرتو "دکتۆر قاسملوو 
 ."سیاسی و ڕێکخو وەیا 

کە بەکرودەوە لە مەیرا نی تێکۆشرانا   ەوەوە دەییۆالیەنگوی رەو کەسەی دەکود و دەچ بۆ ییدبیش 
تراری دبوونی یۆی سەلمانابا و هەروەها لەدەرب ینی بیووڕ یخۆی توسری نەبرا و دۆر قاتیرانە پارێ

  .یاکا د  لە نێو تەشکیالتی بکود یە لە هەویوێل  و تێ و نینی یۆی

ون و سرر وتێوی تیررتی یرراكا و ڕێبررم رێ رری ررراد دیخو د و نوێخررو د لررم دۆر بررو ری ی  د ر قاسررملووی
یکی کوردسرتا   اڵنی یرم کانی ییردو و کۆمرم رتم نا ما ، کرادر و پێیرمم بۆ رم   یا یا د  دێموکو سی

یو پترروین "کررودۆتەوە و ڕیگررا ڕ سررتەکانی نییررا  دەد  و دۆر  ررار رەوەی دوپررات دەکررودەوە کە شرری 
ون  ررم نا مانی ییردو رم کۆشا  دکتۆر قاسملوو تێان  ".دێمۆکو سی  پ  لە باشتوین دیکتاتۆری باشتوە

   پچ  وی لرم ترم نرم ا کی لێکر یرم ی نا یون ا ، پمشی رێمرم، لرم رێلرتا و لرم د هاتووشربد نن کم شۆرباش
یرم لرم  وتری دێموک  سری هم رن رن توتنری یا نی بدووتنم ون یم كی بم ریو و نی  سیاسی و پرم ر هم سم
 . ا چم ی ڕۆنهم اڵتی كوردستانناو



کە دوو  ی سرریمای دێموک  تیرر  و کررادرێکی باشرری ییدبرری بررن نموونررم  برر  نررا مانی دێمرروک  ت دن رم
انی سیاسررری و تەشرررکیالتی تررراکی لە نێرررو ییدبرررا  لەسرررەر ییکررروی بە هێدبررروو  و  پایەکرررانی نیررر

و بەوشێوەیە الیەنی کود ری رەنا مانی ییدبی بەرەو چاالکی یێو  لە رەوتی یەبرات  د مەدر بوو و
 .  و بەهێدبوونی کود ری شۆڕشگێ ێ وەو بنەمای سیاسی و تەشکیالتی سەیودەکو  دەبودەپێیەوە

بررم  ررم رگ و كرروڕ نی ڕۆن نرری سررم یترری   یررم بررات و  كررادر و پێیررمم رتررم كررانی یرراكا كررم ڕۆیررم ی 
  ە بۆ ییدبم كم یا    دێتم پێش، یراوتێ ۆشانی سیاسین، دن ب  لم هم ر شم ر  یم تێ ی ناسو كم 

چراو  ەرو تم ش یالتی یرم كانیرا ، برم لرم بب یاری سیاسی و تم ش یالتی یۆیانبن و ب یارن سیاسی 
كانی ییدبی دێمرۆك  تی كوردسرتانی رێرو   بران   و ررم و یم كییم تی و یم كەار چم ی ڕیدن توتنی 

مم سم لرم تیرتی و سیاسری یانرم ی كرم پێرون نراییا  برم یرم براتی ییدبری دێمرۆك  تی كوردسرتانی 
ر برم ڕێبرادی رێو نم ون هم یم، ییا ی هێناێو مم سم لم یم تی الون كی یۆیرا  نرم كرم   و ون یراد 

  .هیا   درێژەباە ییدبم كم یا  یاكا بمێنەوە و ڕێبادی شە

و لە راسرتی بەڕێوەبودنییرا  مرودیویەتی  میی  سرتم  رم تی دن ر یرم ڕی برم رێبم قاسرملوو براوندکتۆر 
 ەور  .ا تررشررکیالتی ییدبرری دێموک   برروو لررم نرراو تمد نین رسررتی و یررۆ بررم دلرر لەم دنی هم ،بوو هررمڕەها

كم پێش رم ون ی بیو لم بم رنن ون نای تم ب و دن س م و ترم كرانی یرم برات  نەیشو كم سا دەستە 
بم دو ی مم سڵم یم تی شرم یلری یۆیرا  دن كرم و ،برم هرۆی كرۆ مرم لێرو " ،و بۆ راد دی ب م نم ون

مێژووی یم باتی  رێمم رم و نم لرم د وێنری یرۆی د  مرم ی رووم دن كرات و  ،پاساوی نامم سئوالنم ون
ڕیگرای پێنرادرێ و دن كانی تم ش یالتی ییدو لم الیرم   هرم ر كرم سرێ م ون بێر  درد یلتنم ناو ڕی

سرررررەرەڕۆی سیاسررررری و تەشرررررکیالتی لە کەس قبرررررو  نررررراکوێ و هەمرررررووالیەش دەبررررر  پەیررررر ەوی 
 ".یاساتیتیەکانی ییدو بکە 

انی یرۆی برم ک ر و بۆچوونرم دن ش و ییار هێنا ، نم بۆ  ارێ  لم  ار  ، بم هێدی چمدکتۆر قاسملوو 
یرم كری دێمرۆك  ت و مروۆڤ دۆسر  ڕێردی لرم و ون ش كرم سرایم تی پانا سم ا ، نمنا مانی ییدب ر رم سم

بیوو باون ری  یا دن توت و هم مییم لم كۆڕن و كۆبوونم ون سیاسی و تم ش یالتی یرم كرانی ییردو 
كرانی  د ، بم ال یم نگوی لم دێمۆك  سی و قرویتو كودنرم ون ی بنرم ماكرانی دێمۆك  سری لرم نێرو ڕێردن

 . ییدو د ، تێان كۆشا و دنی ناعم د اڵتی و نابم ر نبم ری سیاسی و تم ش یالتی بوو

د  و  کی شرارن ۆسرتایمشرکیالتی د  مام کانی سیاسی، دیەڵۆماسی و تم ق لم بو رن قاسملوو بم همدکتۆر 
پێیتو تراو و تروێی بو یم،  شکیالتی هم ر پێینیارێکی سیاسی و تم ما  کاتا ، هم م همب  وێنم بوو و ل

وتنی  شرم کرود  و پێیرکم ت تم ش لرم یدمرم یرم کرود کرم ترا ی ر دن کانی دن نم باا و یو پم موو الیم هم
ری سیاسری  یترم نرای یرا  دن ی ناون ا برم کۆمیترم کود و پێیکم ی دن یم اڵ و  ا تم رم. کاری ییدبی د یم

ت  سرررنا بکررروێ یرررا  رن شرررا ر پم انی بمنرررا م نگررری رم ی دن نگرررا   ترررا برررم دۆربرررم یو یرررم دن کرررودو دن دن
کانرا   ر   یمرۆرتانرم ییدبی ب یارلرم ش کرود، ون سرنا دن ی پم اڵیم و تم تی رم کاتێ  دۆر یم ٣ون بکوێتم

سررملوو قا٣کانی د رن دن ون دنی نررم بوون هاوڕێیررانی ییدبرری بررم کررودن دۆر  رراریش هررم ٣کررو  بررم  رر  دن
کی رررم و تررۆ  یم لم سررم ی مم ون رررمون، بررم برر   تررم کو ونم ت کانی رن ا  بۆچوونررمسررتاو  و لررم راکامرر ر ون



رررم و ون و ڕێبررم رێ رری لێررون شرراون و  .كررم  دیررا  بررم پ سررتیژی سیاسرری ییرردو بگررم یررم نرر  توبررا ڕ
ی رود ون سیاسرری یررم كرران و  و تررۆروركررم وترروو دۆر بررم سررم رن ررم ون رررای دیەڵۆمررات كررارێ ی سررم

م ر یرم براتی ترم لرم كرم ی دۆر برم نیویرم ون، دن د یم ون و كاریگرم ری هرم ر ترۆڕ نێ ی لرم سرلێ اە
و  هم ر تیرد یراكا ی نرم كرودن پاشر ۆی رود ون سیاسری  یوێنان ون و بم ر نامم ی شیاوی بۆ د دن نا

یم كا  و دۆر بم سم ربم ردی و شرانادیم ون ڕێبرم ر یرم تری ییدبری دێمرۆك  تی كوردسرتانی رێو نری 
  .ا ی شۆڕشایم سم ی  و دنو رن كانكود لم هم موو قۆن

رچاو  وی نێویرۆ لرم برم ی ن پم  سانێ ، سێ  یا  کم موما  پێی و  بوو لم نێو ییدو د ، کم هیای نم شم
س بررم هررۆی  کررم . ێ شررکیالتیا  پرر  بکررو ریوردی تم برر  بررم  ۆرێرر  بررم ، دنو پێیررێلی بررکە  نرراتو 
کاتێرر  لە . کررو  شررکیالتی ییرردو د  سررد ی بررۆ دیرراری نررم دن ڕی  یرراو د لررم نرراو تم بوونی بیووبرراون هررم

بەرنررامەی ییدبررا  رامررانە بەوەدر وە کە ییدبرری دێمررۆکو تی کوردسررتانی رێررو   لە برراری تەرکیبرری 
ۆر راسررایبوو کە کرۆمەاڵیەتیەوە لە هەمروو چررین و تروویژێکی کرۆمەاڵیەتی کوردسررتا  پێر  هراتووە، د
رەو مەسررەلەی . یەیکرری  یرراو د بە بیووبرراوەڕی  ررۆر بە ررۆرەوە بێررنە نرراو ڕێرردی تەشررکیالتی ییرردو

 . هەموویا  لە دەوری یەش کۆکودبۆوە، بیووباوەڕی سیاسی و نەتەو یەتی بوو

 ون یم شررکیالتی ی تم ردتوین پلررم نررا مانی ییدبری دێمرروک  ت، لررم برم رم دکترۆر قاسررملووی ڕی  برم برراون 
ر  لرم هرم بر  رێرد ت بم یۆیرانن و دن تی سیاسی ویقوقی تایبم سایم نی کم بگون تا ندمتوین پلم، یاون

نا مێکی ییدبی بگیوێ و سم رن  و ت  بینی یم كانیا  لم پێون نای لم تم   مم سرم لرم سیاسری  رم
ییدو پێیێ  و مایی هیچ کام لە رەنا مانی  و تم ش یالتی یم كانی ییدو د  بم هێنا ون ر بگیوێ 

 .بکوێ

  کە م  ر  هێیرتوویرۆی بر لم پراا ی نایاو و بم پێدی،  رتووش و نامیلکم لێ  پم قاسملوو تمدکتۆر 
بیگووما  شوینی بەرچاویا  لەسەر راسرتی وشریاری سیاسری و تەشرکیالتی رەنرا ما  و الیەنگو نری 

 ٣لی کوردستا  ی تم ردتاریخو د نمی  ون ر  وواڵنم ، بم وردی تییکی یلتۆتم سمییدو هەیە و تێیا 

کانی دونیرررا و  یم یرررم سیاسررری ی روود و و تۆڕ نکاری تیانرررم نگانانێکی بابم یلرررم هم هەرلەوکاتەییرررا 
نرا مانی ییردو روو   کانی بۆ رم یم وتم  یهانی   رن تی یۆ تون انا  لم تم ی کودوون و چۆنیم ناوچم

بررررۆ رەوەی لە مررررایی سیاسرررری یۆیررررا   و رەو ڕێگررررای نییررررانا و  کە دەبرررر  چیرررربکە  ون دۆتررررمکو
نێرو نرم ترم ون یری د  برم  دن مینم لم بارن كانی   یم باتی تم لی كروردی لرم راسرتی .ندیکبکەونەوە
لەبرررارەوە رەن امرررا وە و کارراسرررانی  ی بابرررم تیانرررم یو هرررم یلرررم نگانررران ا وەتە ررردروسرررتی  لێ

ون  ر سررتم بررم کررودن .تۆڕ نکاریەکررا   یهررانی وەر نەی پەیوەنایررا ر بە یلتۆتەسررەررەو برراس و تە
  ە و توڕی لرم ترم  کی تم یم نای یون مییم پم اڵم هم اڵت بوو، بم کانی کوردستانی رۆنهم ری کوردن رێبم

ر کررام لررم  ی هررم ری کێیررم سررم رۆشرری چارن و بررم پم ەبوو هررم ترروی کوردسررتانا  کانی شۆڕشرری پارچررم
 ٣ەو نییتیمانم د  بوو کانی رم پارچم



کا  د   یرم کا ، لم نێو ییردو و رێکخرو ون سیاسرییم کوردسرتانی و رێو نری لم سیاسییم سم مم ر لم سم 
ناسررررری رێگرررررای رررررراد دی ومایرررررم  باتگێ ێکی مانررررراوو نم ش یرررررم ون و، بو تی هرررررم  ێگرررررای تایبرررررم

ی 'میادالت'قورس بوو لم  کی یم دنم مون ون و نم رم ٣ی ناسو بوو کم ستم نێودن لم کانی تم یم تی و یم تم نم
  ٣کانا  یم   ییدو و رێکخو ون سیاسی سیاسی لم تم

کانی دونیررا و    تۆڕ نکارییررم لررم تررم نررای یون کانی لررم پم ر و بۆچوونررم دن کی تیررتی نررم یم بررم شررێون
موو  رن ی هرم نێویرۆیی کوردسرتا  و رێرو    ێگرای سرمهەلومەر ی ر  تی لم سم کم و بم تایبم ناوچم
ی موو  رۆرن پیرتیو نی لر  کودنێکر قاسملوویا  بم شیاوی هرم٣کا ، د یم دۆستم یاری ی  ٣ش بوو الیم

ی  ون دنباتی بم کرو ر کار و یم ییلابیا  لم سم  موو ڕویەکەوە د نی و لم هم دن سیاسی و دیەڵۆماسی 
م ون كم ی لم ناو چرم ی بم سم مبوولی مایخو دی و دێمۆك  سیخو دی نم ت ەوۆکود و بب مون دن و نم رم

پەیوەنای توناوتۆیی لە تە   شۆڕشی تەالنی بناەسرتی دونیراد  هەبرۆوە و  .ی نێوەر ستا ڕۆنهم اڵت
ە و بە راشررررررکو  پیررررررتیوو نی و الیەنگرررررروی ود نیررررررو   ەوییدبررررری دێمررررررۆکو تی بە هاویەبرررررراتی ر

 .چارەسەرکودنی پوسەکەیا  بە ڕێگای راشتیا بووە

انرم و شۆڕشرگێ  نم هرۆشی  ێگیو کودنری دسریەلینی راتا شکیالتی، بم پم ش موۆڤێکی سیاسی و تم ون
کانی کرود برم  یم کیالتیشر و روسرولم تم پونلری ها  رون همو،  ا کانی ییدبی دێموک  ت لم نێو ریدنبوو 

  ٣ا یانی کار و تێکۆشانی رۆن نەی کاری ییدب رن  مکی توین  لم   پێا ویلتییە

 بەدسررەت هێنررابوو و  ٣م بررو ری سیاسرری و تررم شررکیالتیا لرر  باشرری دموونێکی دۆر رررمدکتررۆر قاسررملوو  
 سیاسرری و  کی روونرری یررم رنامم ا ، تررو نی بمم لررم ییدبرری دێموک  ترر کررم یم کەسرری کاتێرر  برروو بررم 

  .کاروتێکۆشانی ڕێکخو وەیرشوبڤوی  م  ۆرن کۆتایی هێنا بم پم بۆ ییدو د بن  و بم شکیالتی تم

ی   یەسیاسر نراییە یون و پم کانی ررم نانرم بنچینرمون، دۆر لێد  یۆیی ب یارد نییرم ربم ی سرم و لم بارن رم 
کرررورد "  دەبررر  رەوەا بڵێرررین کە لەو سرررەردەمە سیاسررریەد   .بررروو لە تە  دۆسرررتەکانیا دیررراری کود

 .و وەش رەم ۆ سۆدیا  بەالی پوسی کوردیا  نەبوو" دۆستەکانی دۆرکەمتوبوو  لە دونمنەکانی "

هەبروو و رەو  و یێد نرا  یگرا او  لرم نێرو کۆمرمکلرانی ن  و پیر ڕێکی قروویی برم یم قاسملوو باونکتۆر د
باتی  نگوی شێلگیوی یرم الیم . ە بەرنامەی ییدبا  ڕەنگیا یەوەمەسەلەیە وەو ماددەیەکی توین  ل

برر   ڕن د  برروو کررم ننررا  دن و برراون ها لررم رون هررم ٣کانیا  د  ننررا  برروو لررم پێنرراو د بررین کودنرری مایررم
 .لە سااڵنی پێیوو لە نێو ڕیدی شۆڕشا  بەشا ری یەبات بکە  تو چاالکانم

رسررتی کۆمرراری ریلررالمی،  کۆنررم پمم دنی رێژیمرری بات برر وێرر  ی یررم ننررانی تێکۆشررەری کوردسررتا    
نگی د  یۆیرا  نییرا   رهرم تی، ررابووری و یم اڵیم کانی نیانی سیاسی، کۆمم موو بو رن بکۆشن لم همتێ
 وت یپ و کرم ر  و دۆر نیو نرم هرم و پێش برم رن کا  بم وتی روود ون   رن یا  لم تم کم ون   و  وواڵنم بان

 ا ییررو ن نووسری رم بات و چارن نررای ر سرتم و یۆیرا  بررم یرم یون   کرم پم بکرمد   النم سرم لەتە  رەو مم
 ٣یم هم



ون یۆا بوو کرم الو نری کرورد، لرم کوردسرتانی رێرو  ، رۆن برم رۆن دیراتو  تم دیی بم و موۆڤم بلیمم رم
وتو و برم  کرانی ییدبری دێمروک  تی کوردسرتانی رێرو   پترم م  رۆرن ریدن دێنرم نێرو رێردی شرۆڕا و برم

یتی  ر ی سرم و مرمل رچاون، لرم هرم م رێرژن برم و   برمری و  بوو کرم هراتنی ال دن و نم رم ٣  کم و دنهێدت
وێرر  ی بەردەو مرری   .ی کرروردل کانی تررم رد و لررم مێژینررم دی هێنررانی رامان ررم بررم بات لررم پێنرراو ون یررم
کوردسررتا ، یکی  ی یررم ی شۆڕشررگێ  نم ون بدووتنررمی دن بەنگرری رێژیمرری دیکترراتۆڕی رێررو    برروو دن دن

 ٣م بارودۆیم د  ، لمری الو نی کورد دەتەیەنێ  رون دۆستی و نییتیمانەمب  ستی تم ی هم نییانم

    یەوەت و یرم تم اری سیاسری و وشریاری نم، الو   لرم برکە  قاسملوو نەدەری لەسەر الو   رەوە بروو.د 
  و  کرم لرم دن تمو د بینکودنری ماسری یری راد دی  پیتیوو نی لەرچاویا  روونم و  لم  ار   باشتو بم

ون  یویا  بکرروێ و لررم تیرر  بارێکررم ا  سررمی کررم باتم یی نرروێی یم شررخم ش مم ونبرر   الو   دنهەروەهررا 
شریاویا  وەو  ردشری یویحی و ون ی راموودشری، ترمین و ریمکانرات هاوکارییا  بکمرۆرتانە ییدبەکا  

 یلررووڕ نی ون راتررای لررم کررار و هم کررمێلررم ندو یررم می هم دکتررۆر قاسررملوو .  وێبررۆ د بررین بکرر پێویلرر 
 .بوو ی دێمۆکو تی کوردستانی رێو  الو ن رۆرتانی یەکیەتی 

 تەلررری کررروردی رولەتەشرررەی ی بە هیرررو ی دو ڕۆنی یەبرررات ی بەالو نررری شۆڕشرررگێودەد وبرررایخی دۆر 
لە دیتنری  شرحاییلە تەییانا  کۆدەبۆوە و وێ  ی دەرب ینی هەسرتی یۆنێوە بە نێوە سەیودەکود  و 
 ، هانیاەد   دۆر د نلتیانە بەشا ری کاروچاالکیەکانی ڕێکخو وەکەیرا  برکە  و لەالو نی دێمۆک  ت

ررراوێتەی تیکۆشررانی سیاسرری لە نێررو ڕێرردی کررادرو  یۆیررا  بەرنەسررەر و دو ڕۆند  بەکررودەوە وشرریاری 
تی  اڵیرررم کۆمملرررم بررراری سیاسررری و  لەوب  ویەد بررروو قاسرررملوو .د  .ا  برررکە یرررپێیرررمەرتەکانی ییدب

 و مێرژووی ییردو و ی کورد ون ن و مێژووی  وواڵنمکوێیالقی شۆڕشگێ  نم ب ردن بکوێن، یێوی رم رون پم
کێتی الو    وی نێررو یررۆی یررم ی ن اڵیررم و پررم ها تم رون ی ییدبرری دێمرروک  ت و هررم ساسررنامم رنامررم و رم بم

بەکرورتی یێروی  .وەی بکروێنی تێربگە  و شرارەد ی هەلرومەر ی سیاسری و ڕێکخرو باشدەبێ  دۆر بە
نیررانی سیاسرری و ڕێکخررو وەی بە شررێوەیەکی دۆر سررەردمیانە بکرروێن و هررانی رەوەبرراڕین لە راسررتی 

 . وواڵنەوەی کورد د  هەس  بە رەرکی توین  و بەرپوسایەتی بکە 

  محما سلێمانی
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