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 نیاسی بورهان. چاوپکه وتنى د 

 
ه وه  ئه نجام )لڤین ( له  الیه ن گۆڤاری مانگ له  کوردستان5چاوپکه وتنه ی به رده ست به ر له  نزیکه ی  ئه م  :تبینی
 چاوپکه وتنه که ی  بو نه کردۆته وه من به  مافی خۆمی ده زانم که  بوی  ئه وه ی که  تا ئسته  لڤینه به ر .دراوه 

دراوه  ماوه یه کی زۆر ئه نجام گرینگه  خونه ری خۆشه ویست تبینی ئه وه  بکات که  گفتوگۆکه  به ر له . بکه مه وه
په له  گۆڕانکاریان به سه ردا دت به م دیسان بۆ ئه مانه ت  هه ندێ مه سه له ی ئه وها له خۆ ده گرێ که  زۆر به 

   .یاسین. بورهان ا .  هیچ گۆڕانکاریه ک بوده کرته وهبخۆی به  گفتوگۆکه  هه روه ک

 
  ، بۆچى عراقى نه بین؟بوون ده بینه وه راقىبه رده وام له  وتاره کاندا به  توندى ڕوبه ڕوى ع : لڤین

به ره و  سه ره تاى که وتنى دیکتاتۆر و له  دوو ڕۆژى ئه وه ى که وتنیه وه  من دوونامه م به ڕاستى له  : بورهان. د
 له و داهاتوودا ده کرت باسیان بکه ین، من  ، ده رباره ى ئه و ترسانه ى که  له کردۆته وه) ک.د.پ(و ) ک.ن.ى(ڕووى 

  ، ئایاسه رکردایه تى کورد زۆر به ڕوونى ئه و پرسیاره  ڕوبه ڕوى ئه مریکا بکاته وه نامانه دا پشنیارم کردبوو که 
له  به رهه م هنانى ده وه تکى  )2003 تا1920واته  له   (ساى ڕابردوودا ) 83(ئه گه ر  پرۆژه ی به ریتانییه کان له  

  شتکه  وا ده کات ئوه ی ئه مریکی له  هه مان پۆژه دا سه ر بکه ون؟   وتوون، ئه وه  چعراقى یه کگرتوو سه رنه که
به ر له  حوکمی   ، به کو ده وه تى عراق هه م له  ماوه ىعراق نه ک هه ر ئیداره کردنى زه حمه ته ده وه تى
 ده رکه وت که  هشتنه وه ی به  یه کپارچه یی زه قى   ، وه  به  تایبه تی له  کاتی   حوکمی دکتاتۆردا، به دیکتاتۆر
 به ڕاستى باسى ئه وه مکردووه  که  خونکى زۆر هه ده ستت، ئه و خون هه سانه ش له و نامانه شدا  . ئاسته مه

ئیسالمى ئاستکى گلۆبالى له  نوان  به شکى ده گه ڕته وه  بۆ هاتنى ئه مریکا بۆ ناوچه که    و بۆ بوونی ملمالن له 
 خونژیه  ڕک ده ربى ئه و قه یرانه یه  که    له  مه سه له ى به م به شک   له م. توندڕه و و ئه مریکا

 باده ست  ده بت؟ کبه  مه رجى ک به رهه مھنانه وه ى   ده وه تی عیراق که وتۆته وه  جا ئه م به رهه مھنانه وه یه 
  ، ساڵ ده رکه وت که  ملمالنیه کى زۆر و خونکى زۆر ڕژاوهسئه وه  دواى  تى ده بت؟ که متر ده سه ده بت؟ و ک

نیه  که  ئه وه مان پ ب  ئستاش   بارودۆخه که  زۆر خۆشبینی نابه خشت وه  هیچ ئاماژه یه کی ئه وتۆی جیددیش
 ، هه ر نه ب له  هه ندی ره هه ندی راستتر وایه. ده وه تى عراق که  ئه مریکییه کان فیعله ن سه رکه وتوون له  پرۆژه ى

ئه وه یه   که  له   بینه وه  سه ر مه سه له یه کی زۆر گرینگ ئه ویش... باس له  شکستی ئه مریکا بکه ین گرینگدا، هه تا
 ڕاست کورد، ده چته  که  باده سته  له  ڕۆژهه تى ناوه ملمالنى زۆرینه  و که مینه دا له  چوارچوه ى ئه و کلتوره ى

له  خه کى عراق  (%26-23(بیناکردنه وه ى ده وه تى عراق که  له ودا له  باشترین حاه تدا کورد  ناو گه مه ی
ڕاسته  ئه مۆ،  . هه ندێ که مایه تی دینی و نه ته وه یی تر پکدنن ئه وه ی ده منته وه  زۆرینه یه کی ره های عه ره بی و

مه ودایه کى  ده توانین بین کورد تا ڕاده یه ک له م گه مه یه دا گوی لگیراوه  به م له  ینکی گشتی،به  توان
باده ستبوونی عه ره ب وه کو نه ته وه ی سه رده ست  دوورخایه ندا، که  ئه وه ش یه کک بوو  ه   له  نیگه رانییه کانى من،

عه ره بى  به  پی ئه م بۆچوونه  من قه ناعه تم وایه  الیه نى . دایه) یموکراسىد(ده بژن  له  ناو پۆسه ی ئه وه ی پی
بنت بۆ ئه وه ى جارکى تر په راوزکردن و  له وه  س ناکاته وه  که  ئه و سیستم و میکانیزمى دیموکراسییه  به کار



 .انه  هه ن و لره ن و له  داهاتووشدا ده بن ، ئه و ترسمه رکه زیدا ئه نجامبداته وه ژرده ستکردنى کورد له  سیاسه تى
رگای له  سندوقه کانى ده نگداندا   له  پرۆسه ى ملمالنى زۆرینه  و که مینه دا و بگره  له به  هه ر حاڵ سبه ین

 عیراق   ، ئه و باده ستیه ی که  له  دونی ده وه تیبه رهه مبھنته وه  الیه نی عه ره بی باده ستی خۆیترجارکى
 .به  ئاگر و ئاسن به ده ستبھنرێ هه ودرا

 پده گات؟ واته  تۆ پتوایه  له  جبه جکردنى دیموکراسییه تدا له  عراق، کورد زیانى : لڤین
 

 شوه یه کی تر به  تایبه تی وه ختک که نه ته وه ی زۆرینه   سندوقه کانی ده نگدان به  به  شوه یه ک یا : بورهان. د
عه ره بی و سه رله نوێ   کو ئامرازکی کاریگه ر به کار ده هن بۆ وه به رهنانی باده ستی ره هایوه

ئا ما نجه  نه ته وه ییه کان له  چوار چوه ی ئه وه ی من پی  به  هه ر حاڵ وه ده ستھنانی. په راوزکردنه وه ی کورد
" ره حمه تی"به ر  مینه  به  شوه یه ک یان شوه یه کی تر ده خاته ئۆتۆنۆمیزم، که  نه ته وه ی که  ده م مه دره سه ی
  .، ئاسان نابت"دیمۆکراسیدا" له  چوارچوه ی گه مه ی) واته  سه رده ست(نه ته وه ی زۆرینه  

 
 کورد به غدا نابت داخوازى دیموکراسى بن، چونکه  له  جیه کدا تۆ باست له وه  کردووه  که  کورده کان له  : لڤین

 ناناسرت؟ ئه مه  بکات ئه وه  به  هزکى کۆنخواز و کۆنسرڤاتیزم  ، ئایا ئه گه ر کوردکه مینه یه

پرسیاری   ، به کو بۆچوونی خۆمم له م باره یه وه  له  وه میمن رک ئه وه م نه گوتووه به  هه ر حاڵ : بورهان. د
رى کوردستان، ئه و وسه رکردایه تى سیاسى له  باشو  ، دیاره ره وهله  الیه کی ت . سه ره وه دا هه ندک روونکرده وه

ئه چته  ناو گه مه ى  ئه لته رناتیڤى ترى نه بووه  و تا ئه مۆش نیه  وه  هه ر له به ر ئه وه شه  قه ناعه ته ى هه بووه  که 
ردایه تیه  له  الیکه وه  مه جبووره  ئه وه یه که  ئه م سه رک ی گه وره )پارادۆکس(موفاره قه . دیموکراسى و فیدراى

ئه م سه رکردایه تیه    ، به م له  الیه کی تره وه  هه رگه مه یه وه  چوونکه  ئه لته رنه تیڤی تری نیه بچته  ناو ئه و
 ، وه کو سه رکردایه تی خه باتکی دوور و درژی کردوه ساناکی زۆر له  ژر دروشمی ئۆتۆنۆمی و دیمۆکراسی

وابوو هه ر  له  الیه کی تره وه  من بۆخۆم قه ناعه تم ... به م جۆره  چاه سه ریه  بووه  و هه یه وه ی قه ناعه تی ته واویئه 
ئه لته رناتیڤى تر بکات، یه کک له و  له  رۆژانی هه وه لی دوای که وتنی دیکتاتۆره وه  کورد ئه کرت باسى

 به  هه ر حاڵ ئه و بزووتنه وه . ریفرانده مکی راسته قینه هه به ته   بوو،ه ش به ڕاستى ڕیفرانده م انئه لته رناتیڤ
راسته قینه  ب و وه ک  ریفرانده مه ی که  که وته  سه رپ دوای که وتنی دکتاتۆر وه ک پویست نه ی توانی

ه وه  بۆ کلتور ى سیاسی شکستھنانه که ش ده گه ڕت جونه وه یه کى جه ماوه رى شکستى هنا وه هۆی هه ره  گرینگی
باده ستبوون و کۆنتۆکردنی هه موو کون و کوژبنه کانی پانتای سیاسی  پارتی و یه کیه تی، که کلتوری 

بزووتنه وه ی ریفرانده م بب به   به  مانایه کی تر پارتی و یه کیه تی خوازیاری ئه وه  نه بوون که  ببینن .کۆمه گه یه
سه ربه خۆ که  دواجار له  ژر درووشمی سه ربه خۆیی باشووری کوردستان  قینه ی جه ماوه ریجوالنه وه یه کی راسته 

کوردستان بکرته   ده کرا بزووتنه وه ی ڕیفرانده م وه  بیرۆکه ى ئه وه ى که  ڕاى خه کى. بکات خه باتی خۆی
 وه ى ده وه تى عراق و لکاندنه وه ی  کوردستان دامه زراندنه یه ککیان: بنه مایه ک له  به رامبه ر دوو ئه لته رنه تیڤدا

بۆچوونى  به  هه ر حاڵ تا ئستا. دژه که ی که  ئه ویش جیاکردنه وه ی کوردستان بوو له  عیراق   ، وه یاپیه وه
ا ساڵ ئه و مه دره سه یه یه  که  په نج باده ست له  ناو هزه  سیاسیه  باده سته کانی باشووری کوردستان ده ربى

دا )کولتوری-سیاسی-فیکری(باشورى کوردستان که  من له  ده ربینکی  زیاتره  زاه  به سه ر خه باتى سیاسی له 
  .ئۆتۆنۆمیزم پی ده م



 
 ئه نجامیدا، ئه وه بوو که  به ڕزت داواى ده که یت؟ )بزوتنه وه ى ڕیفراندۆم(ئه و ڕیفراندۆمه ى که  لره   : لڤین

هه رنه ب له  به ر  قه ناعه تى من ئه و ڕیفراندۆمه  هه ندێ سه رکه وتنى گه وره ى به ده ستھنا، به م ه ب : بورهان. د
یه کتى، هه رچه نده  ئه م خاه م له  سه ره وه  هه ندێ  یه ککیان ئه وه یه  که  پارتى و: دوو هۆ دواجار شکستى هنا

دوا جار  کى گه وره یان ال  دروست بوو که  ئه و جونه وه ی ریفرانده مه هزى سه ره کى ترس  ، وه کو دووروونکرده وه
ئه وه  هۆیه ک بوو که  ئه و دوو هزه    ،ده بته  هۆى که مکردنه وه ى هه یبه ت و مه وقعیه تى سیاسى ئه و دوو هزه

بۆ .  وه ى که  پویست بوو رووبداتئاقارکى تردا بردیان به  پچه وانه ى ئه خزانه  ناو ئه و بزووتنه وه یه  و به 
ئیمزا بوون،   ، که زیاتر له   ملیۆنک و حه وسه د هه زارپویست بوو ئه و ئیمزایانه ى کۆکرانه وه نموونه 

له  . داخه وه  ئه وه  له  کاتی پویستدا نه کرا به زووترین کات بگه یه نرنه  نه ته وه  یه کگرتووه کان به م به 
ک بنرین بۆ نه ته وه  یه کگرتووه کان له  جینف و )وفد(توانیمان شاند   ده ره وه ى وت ئمه کۆمیته کانى
هه زار ئیمزاکه ی کرد  گه رمی ئه و شانده  کرا و الیه نی نه ته وه  یه کگرتوه کان داوای ملیۆن و حه وسه د به خرهاتنی

مانگ گیریان خوارد )9-8(ئیمزایانه  له  کوردستان بۆماوه ى  وبه م ئه  . UN)   (که  به زوترین کات بگه یه ندرنه
 ئه و وه خته ش که .  ده رچوو1546وه  دواتر بیاری نه ته وه  یه کگرتوه کانی ژماره   تا ده ستورى کاتى ده رچوو

 نیویۆرک، ئه و کاته  یه کگرتوه کان له  دوای ئه م هه موو دواکه وتنه  ئیمزاکان گه یه ندرانه  ده ره وه  بۆ نه ته وه 
به  مانایه کی تر کاتک که  ده ستور ده رچوو تۆ وه کو کورد . دابوو ئیمزاکان به هاو گرینگی خۆیان له  ده ست

هه وه شنیته وه  که  خۆت  یا تۆ ده بت جارکى تر هه وبده یت که  ئه و ده ستووره : هى ده ستور که وتیته  پشت
 ، که  ده شلم کورد مه به ستم ئه مه ش قه ت کارکی ئاسان نیه  به رهه مھنایدا کردوه که  وه کو کورد به شداریت له

تر  سیاسیه  له  باشووری کوردستان، یا ئه وه تا ده ب ئه وه  قه بوول بکه یت که  جارکی زیاتر سه رکرده ی
ڕاده یه کى پویست بوو له  شه فافییه ت  هۆکارى دووه میش بۆ شکستی ڕیفرانده م نه بوونى. بوویته وه  به  عیراقی

کۆمیته ی بای ریفرانده م له  کوردستان هه ندک هه ه ى جدى کرد . کوردستاندا له  کۆمیته ى بای ڕیفرانده م له 
بۆ نموونه  . خۆکوشتن  ، ئه وه ی من پی ده م، ته قه  له خۆ کردن بوون، به  ته قه یئه و هه نه که 

مانایه  هاته وه  که  به  بزووتنه وه ی ریفرانده م رازیه   انى ده ستوری کاتی له  الیه ن ئه و کۆمیته وه  به وبه خرهین
دژایه تی کردن   پرسى خه کى کوردستان، که  ئه مه ش رکدامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق به  ب به  سه ر له نوێ

به م مانایه ش کۆمیته که  به م . ریفرانده م  گرینگه  کانی بزووتنه وه ی بوو له گه ڵ یه کک له  پره نسیپه  هه ره
خۆی کوشت، وه  بگره  ته قه ی کووشتنی له  روحی ته واوی  هه وستی به خرهنانی ده ستووری کاتی

  ...کرد بزووتنه وه ی ریفرانده میش

 
ییه ى که  ڕۆشنبیران هه یانه  له سه ر پرۆسه ى سیاسى نیگه ران هه ندک له  سیاسییه کان پیان وایه  که  ئه و : لڤین

  ؟ چۆنهَ ، تۆ ئه م بۆچوونه ت پىنییه عراق له جى خۆیدا

ئه و  تک له  ناوه  ، هیچ زه مانله  ڕاستیدا، هه ر بۆ نموونه. من نیگه رانی جگه ی خۆیه تی به  باوه ڕی : بورهان.د
سیسته می دیموکراسى و فیدراى له   ، نیه  بۆ حاه تی پاشه کشکردنیده ستووره  دا، که  کورد ئیمزاى کردووه  

، په ناى بۆ ببه یت وه نه  (UN)   ، وه ک بۆ نموونهسیه مت هه یه تۆ، وه کو الیه نی کوردی، نه  ته ره فى. عراق
ترسه  ترسکى  ا ئه ولره د. هه یه  ئه گه ر هاتوو پرۆسه ى دیموکراتى و فیدراى پاشه کشه ی کرد حه قى ڤیتۆشت

 ، به م ئه و به غدا رۆکی به رچاوی هه بووه جدییه  و ده بت له سه رى بوه ستین، دواجار هه رچه نده  کورد له 
که   من زۆر جار وتوومه  که  کورد خه ریکى درووستکردنى وتکه  . ده وه تى عراق بووه بوونه  بۆ دامه زراندنه وه ى



قه ناعه تى من ئه و تکه ویه  مه زهه بی و  به  ! هه مان ئه و وته  داواى مافه کانی خۆى بکاته وهدواجار بچت له  
پکده هنت ژماره یه ک پۆژه ی سیاسی، که  هاوئاهه نگ نین له گه ڵ  سیاسی و ئیتنی و دینییه ی که  عراق

له وه  سناکه نه وه  که  به   ه وه ش زیاتر بک له م پۆژانه ل .  لده که وته وه،بگره  دژیشن به  یه کتر یه کتردا به کو
له راستیدا ئه وه ی ئه مۆ له  عیراق . توندوتیژی خۆیان ده ربن شوه یه کی خوناویانه  و به  ئامرازی ئه و په ڕی

که   الیه نی   وه ش راسته له  الیه کی تره وه  ئه... تا راده یه کی زۆر ده ربی ئه و راستیه  بت روو ده دات ده کرێ
. خۆیان پاراستووه  له  تووند و تیژی کوردی، وه کو بیاری ده سه تی سیاسی و هزه  سیاسیه کان،تا ئسته 

ده توان خۆی بپارزێ وه  تا که ی سه رکردایه تی سیاسی له  باشووری  به م پرسیار ئه وه یه  ئایا تا که ی کورد
جارکی تر زه ریبه یه کی  له  الیه کی تره وه  کورد خه ریکه  ...  دووربگرێ له م خونژیهده توان کورد کوردستان

له  مژووه ی پ له  مه ینه تی و تراژیدیای مرۆیی  ،   دوای ئه و هه موو سانه  بداتزۆری ئه و قه ناعه ته  سیاسیه
له    موو پرۆژه  سیاسیه کانیانه وه  ده توانن عیراقکی پمه زهه بی و دینییانه  به  هه کورد، که ئه و پکھاته  ئیتنی و

جارکى تر کورد له  موس و  ئه وه تا... ئارامی و ئاسایش و به  سیسته مکی دیمۆکراسیه وه  به رهه م بھنن
 نه ب هه ندێ هه ر . پاکتاویه کی ره گه زی به رنامه بۆداڕژراو که رکوک و به غداد ده کوژرت و بگره ده بته  ئامانجی

به خسته وه   ئه مۆ، به شوه یه ک یا شوه یه کی تر، پمانده ن که  ئه گه ر جارکى تر بۆمان الیه نى عه ره بی
له  دروستکردنه وه ى ده وه تک که  له وانه یه   جگه ی داخه  که  ئمه  وه کو کورد به شدارین. له ناوتان ده به ین

 هاتنى سوپاى سه دریش بۆ که رکوک وه  زۆر. ئینکارکردنى مافه کانى ئمه ى کورد بت  ىجارکی تر ئه نجامه که
 ...رووداوی تر هما و سابیقه ی زۆر مه ترسیدارن

 
 ؟!بنیاتنانه وه ى عراقدا پتوایه  مژوو خۆى دووباره  بکاته وه  به تایبه ت له  : لڤین

 ، چوونکه  دووباره بوونه وه ه لله  به رده وامى مژوو زیاتر له وه ی قه ناعه تى من ئه وه  باسه   به  : بورهان. د
نه بووه  که  تیایدا عیراق ده وله تی ئاگر و ئاسن نه بووب و  دواجار له  مژووی عیراقدا هیچ فه تره یه کی زه مه نی

هه وى  ه تى عراق هه ندککورد له  سه ره تاى دامه زراندنى ده و. تیادا سه قامگیر بووب سیسته می دیمۆکراسی
به م ئه و هه ونه  نه گه یشتن به   هه بووه  بۆ خۆ جیاکردنه وه  و به خۆبوون وه  هه ندک ده رفه تیش هه بوون،

له  عیراق رووده دات هه ر له  پرۆسه ی بناکردنه وه ی ده وله تی عیراق تا  به  هه ر حاڵ ئه وه ی که  ئه مۆ. ئه نجام
ئه وه ی له  به رامبه ر کورد له    ، هه مووی به  یه که وه،  هه ندێ ئاماژه  و همان که ئه و هه موو خونژیه ده گاته 

 .سبه ینش رووبداته وه  عیراقی دون روویداوه  هیچ دوور نیه  له  عیراقی

 
له قه ه م ئه ده ن، به م ) ستھاتوووه ده (عیراق به   له  کاتکدا سیاسییه کان به شداربوون له  پرۆسه ی سیاسی : لڤین

   ؟ئه مه  چۆن لکئه ده یته وه . لئه خونیته وه تۆ ئه مه  نیگه رانی

ده وه تى  ده سه تى سیاسى به هانه ى خۆى هه یه  بۆ به شداربوونى له  دامه زراندنه وه ى ئه به ته  : بورهان. د
حاڵ ئه و شته ی که  الیه نی ره سمی کوردی له   به  هه ر . ه ى تری نییهپارتى و یه کتى پمانده ن کورد چار: عراق

 عیراقدا به  سه رکه وتن و شانازی ده زان، من له  باشترین حاه تدا وه کو  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی ده وله تی
ه و پرۆسه یه  له  دیدکى تره وه  ئ چونکه  هه رنه بت تۆ ئه بت. کی سیاسی ته ماشاده که م)پارادۆکس(موفاره قه یه ک 
کورد، له  پرۆسه ی دامه زراندنه وه ی ده وه تی عیراق، خۆی ده خاته  ناو  کورتیه که ی ئه وه یه  که . ته ماشا بکه یت

 ، وه  به  تایبه تی پرۆسه یه ئه م . که  دواجار خۆی به شداره  له  به رهه مھنانی هه مان ئه و قه فه سه قه فه سک
، رک )ئیتحادى ئیختیارى(سه رکردایه تى کورد ناوى ناوه    ، که کاندنه وه ی باشووری کوردستان به  عیراقه وهل



راشکاوی پت  له  راستیشدا کاتکیش قسه  له  گه ڵ هه مان سه رکردایه تی ده که ی ئه وان به  .ئیتیحادکی زۆره ملیه 
ره سمی له  باشووری کوردستان هه یه  که   پم وایه  گوتارکی سیاسیلره دا من  "! کورد چاره ی تری نیه"ده ن 

ئه مه  زیاتر گوتارکی چه واشه کاریه  تا  .شتی له م جۆره ده کات باس له  عیراقی نوێ و ئیتیحادی ئیختیاری و
ئاماده بکرت بۆ  ده ب راستیه کان وه کو هه ن باس بکرن و به م شوه یه ش خه کی کوردستان گوتارک که  تیایدا

  .ابه ره وڕووبوونه وه ی هه موو ئه گه رک له  سبه ینید ژیانکردن له  ناو راستیه کان له  هه نووکه یدا و

 
  ؟سه رکردایه تى سیاسیت کردووه  کاریگه ربووه پتوایه  ئه و ئاگادارکردنه وه  و نامانه ى ئاراسته ى : لڤین

سه رکردایه تى   دوو ڕۆژ دواى که وتنى دیکتاتۆر،ئه و دوو نامه م ئاراسته ىپشتر گوتم، هه ر وه ک : بورهان. د
 ، دوونامه ى زۆر جدى بوون، چونکه  نه دراوه ته وه (ره سمی( ، به م تائستا وه مى فه رمی سیاسى کورد کردووه

 و ) مقاوه مه(نی به رهه ستکاری دواتر بوون به  راستی وه کو ئه وه ی سه رهه دا هه ندک ته وه قوعاتى تیابووه  که
ئه مریکا هه ده گه ڕنه وه  و ئه مریکا  خونژى که  ته نانه ت وتوومه  ئه وانه ى به ده ستى ئه مریکا دن بۆ حوکم له 

من وتوومه  پویسته  کورد هه ر زوو بکه وته  دیالۆگکى جدى له  گه ڵ  بۆیه . مه جبور ده که ن له  عراق ده ربچت
پرۆژه یه کی ئیحتیات  هیچ نه بت. و پویستیشه  کورد پرۆژه ى خۆى هه بت له گه ڵ ئه مریکییه کاندا ئه مریکیه کان

دامه زراندنه وه ى ده وه تى عراق سه رنه که وت ئه وا ئه و وه خته   یا پۆژه یه کی ئه لته رنه تیڤ بۆ ئه وه ی ئه گه ر
دامه زراندنه وه ى عراق،   ساڵ له  پرۆسه ىبه  داخه وه  ئه مۆ، دواى س). بدیل(پرۆژه ی ئه لته رنه تیڤ  ده چت بۆ

ته وه قوعم وایه  که  پرۆسه ى سیاسى له عیراق به  شکست و   به  هه ر حاڵ من بۆخۆم . کورد پرۆژه ى به دیلى نییه
قه ناعه تى من   ، به اتى خۆى کردووهبه م پرسیار ئه وه یه  ئایا کورد له و شکسته دا ئیحتی به بنبه ست ده گات،

ئه وه ی که  بای داگرتووه  به  سه ر سیاسه ته    ساه ى ڕابردووداچونکه  له و س. نه خر، به  هه ر حاڵ تا ئستا
 له م. خۆشباوه ڕى سه رکردایه تی کورد بووه  به  پرۆژه ى ده وه تى عراق کوردیه کان له  باشووری کوردستان

 ، وت به  ته واوى ته جمید کردووه ه دا الیه نی کوردی له و ماوه یه دا دیبلۆماسییه تى خۆى له  ده ره وه ىچوارچوه ی
) به رهه م ساح. د(و ) هۆشیار زبارى(باشترین دیبلۆماسییه کانى کورد  نه ک هه ر ئه وه  به کو بگره  دوو که س له 

کۆمه گه ى نوده وه تى وا  بۆیه  ئه مۆ. کردنه وه ى ده وه تى عراقخراونه ته  خزمه ت پرۆسه ى دروست هه ردووکیان
دامه زراندنه وه ی ده وله تی عیراق، به کو بگره  کورد ئه وه نده   هه ستده کات که  نه ک الیه نی کوردی هه ر به شداره  له

واقیعدا وانییه  و عه ره ب  بدات، که  له هه یه  له  عیراق که  هه تا چاوه ڕوانده کرێ مافى خه کى تریش  ده سه تى
له  هه رنه ب هه ندک له و ئۆتۆنۆمیانه ی که  له  جیھان  باده سته  و له ناو ده ستوریشدا مافى کورد زیاتر نییه 

قرار ئی له  ئۆتۆنۆمییه کان له  جیھان له و فیدرایه ته  به هزترن که  له ناو ده ستوردا له راستیشدا هه ندک. هه ن
ده وه تى عراق ده کاته  ده وه تکى عه ره بى،  جگه  له وه  له  مادده ى سدا مه فھومک شاردراوه ته وه  که  . کراوه

 . ، عه ره بیه به  هه رنه ب تگه یشتنی خۆم بۆ ئه م ماده ی سھه مه قوییه  ستراتیژیه که ی عیراقیش،

 
 ده بینیت؟ په یوه ندى کورد و ئه مریکا چۆن : لڤین

ئه مریکیه کان وایان  . ئه و شته ی که  ئه مریکا ته وه قوعى ده کرد له  عراق نه هاته دى:یه که م .،دوو خاڵ : بورهان. د
ده ب و له  عیراقدا ده توانت دوو سه رکه وتن  ده زانی که  کارى دامه زراندنه وه ى ده وه تى عراق زۆر ئاسان

 گلۆبالى، که  شه ره به رامبه ر تیرۆریزم، ئه وى تریشیان له  ئاستى ئیقلیمیدا،  ئاستى یه ک له: به ده ست بھنت
ڕۆژهه تى ناوه ڕاستى بدات و بیکاته   ئه ویش ئه وه بووه  که  عراق بکاته  نموونه  و ئه زمونک که  پیشانى هه موو

 گرفت و تى من ئه مریکا له  عراق دووچارى کۆمه به  قه ناعه . مه زن پگه یه ک بۆ پرۆژه ى ڕۆژهه تى ناوه ڕاستى



عراقن، وه    و دینی ناو  ، هه ندکیان هه قووى پکھاته ى مه زهه بى و ئیتنىگه وره  بۆته وه کۆسپى زۆر
له  ئاستى ئیقلیمییه کان به تایبه تى ئران و سوریا وه   هه ندکیشیان په یوه ندیان هه یه  به  ده ستتکه وکردنى هزه 

 .ڕووبه ڕوبوونه وه ى خۆى له  گه ڵ ئه مریکا گواسته وه  ناو عراق جیھانیشه وه  قاعیده 

یه کک له  هه ره  عه قه  . جدى ده کرت له سه ر کشانه وه ى سوپا له  عراق ئه مۆ له  ئه مریکا موناقه شه ى: دووهه م
حکومه تى جیمی  که  ڕاوژکارى ئاسایشى نه ته وه یى) نسکیزبگنڤ برزز(مه زنه کان له  ئه مریکا  سیاسیه 

جۆرج بۆش که  چوار خاه  و کۆتایى دت به   کارته ر بوو ،چه ند مانگک پش ئستا پشنیارکى کراوه ى داوه ته 
له  ) اشکرادواتر ئ(مانگه  گفتوگۆى نھنى ) 6-5(ئه مه  جگه  له وه ى . عراق کشانه وه ى هزه کانى ئه مریکا له 

که  له  ناویاندا به عس  چه کداری،" به رهه ستکاری"ئه مریکیه کان وه  به  تایبه تی زاماى خه لیلزاد و ، نوان
سازش ناکات ) به رهه ستکاری(دیاره  الیه نى به ره نگاری . ئه نجامک  هه بووه و هه یه  بۆ ئه وه ى بگه نه ،باده سته 
الیه نی به ره نگای   ی هزه کانی ئه مریکا وه به  ڕاشکاوی یه ک له  مه رجه  سه ره کیه کانیخۆکشانه وه له  بابه تی

 . ، ئه وکات دوا چه کى به ره نگارى دائه نرتده کشته وه ئه وه یه  که  ئه و کاته ی ئه مریکا دوا سه ربازى ئه مریکى

 
 بت؟  نگارىپتوایه  ئه وه  به ره) به ره نگارى(تۆ ده یت  : لڤین

سه ر مه یدانی  به ره نگاری جیا ده که مه وه  له  تیرۆر، ئه وه  خوندنه وه یه که  و راستیه کی ،به  : بورهان. د
مام جه اللیش وه ک  . حه ز نه کات ئه وه  واقیعه سیشه  له  عیراق وه ده سه تى سیاسى له  به غداد حه ز بکات یااسی

 ئه مریکا و ده سه تی به غدا گفتوگۆیان ته ککه  ئه و به رهه ستکاریه ى که له   رته وه سه رۆک کۆمار ئه وه  ناشا
شوه یه  شته کان ده بین و له م  سه رۆ ک وه زیرانی عیراقیش به م. اریش ناویان ده برتکه ستههه یه  و به  به ر

 رهه ستکاری هه ر به م ناوه شه وه  راستیه کی تر ئه مۆ به به  مانایه کی. چوارجوه یه دا هه سوکه وت ده کات
 .سیاسیه 

 
 بۆ هاوپه یمانی کورد و ئه مریکا چی ده ییت؟ : لڤین

ئه مریکا بکات  به ر له  دوو ساڵ پشنیارکم هناوه ته  ده نگ که  کاتى هاتووه  کورد داوا له  له  ڕاستیدا: بورهان. د
نامه یه کیدا بۆ په رله مانی کوردستان، پناسه  بکرت و   باسى لوه کرد له )کۆن پاوڵ(که  ئه و هاوپه یمانیه، که  

له م  دیارى بکرت که  هه ر یه ک له  کورد و ئه مریکا چه ند قازانج و زه ره ر ده که ن ناوه ڕۆکى بدرت و ئه وه ش
بۆ باشووری کوردستان  پموایه  کاتى ئه وه ش هاتووه  که  ئه زموونى کۆریاى باشوور ... هاوپه یمانیه
بۆ دانانى سنورک بۆ بوبوونه وه ى کۆمۆنیزم له   مه به ستیش ئه وه یه  که  کاتى خۆى ئه مریکا . تاقیبکرته وه

 پشتگیری له  کوریای باشوور کرد وه   له  چوارچوه ی هاوپه یمانیه کی ستراتیژیدا خوارووی خۆرهه تى ئاسیا
کۆریای خوارووش بوو به  خاوه نی  ریکا به رژه وه ندیه  نه ته وه ییه کانی خۆی پاراست وله گه ڵ ئه م وته دا ئه م

مانایه  له  چوارچوه ی جه نگ له  به رامبه ر کۆمونیزمی  به م. سیسته مکی ئابووری و دیمۆکراسی پشکه وتوو
 )100سفر یان (یکا له  سیاسه تى بوبوونه وه ی له  خوارووی رۆژهه تی ئاسیا ئه مر جیھانی وه  رگرتن له 

به  له ده ستدانى نیوه که ی سه رووی  به م مانایه  رازیبوو . 100ڕه قه مکى دیکه ى هه بژارد که نه  سفر بوو وه  نه ش 
باشوور به ده ستبن و له وشدا هاوکاری بکات بۆ به رهه مھنانی  کۆریا بۆ ئه وه ی له  به رامبه ریدا کۆریای

روون  بۆ ئه وه ی شته کان باشتر... تیایدا و به ستنی هاوپه یمانیه کی ستراتیژی له ته کیدا ى دیموکراتىسیستمک
هاتوه  ئه مریکا بگاته  ئه و  بکه مه وه،  له  حاه تی عیراق و باشووری کوردستان، من باوه ڕم وایه  که  کاتی



 و کاتی ئه وه  هاتوه  تا هه موو 100نکی له  جۆری سه رکه وت قه ناعه ته ی که  ئیتر مومکن نیه  له  عیراقدا
یه ک سیاسه ت بۆ   ستراتیژی خۆی له  عیراق بگوازته وه  له ئه وه ی من پی ده م  نده ست نه چوو ده رفه ته کان له 

 وه  کوردستان له  چوارچوه ی سیاسه تکدا واته  مامه له کردنی: دوو حاه ت بۆ دوو سیاسه ت بۆ دوو حاه ت
 ...چوارچوه ی سیاسه تکی ته واو جیاوازدا مامه ه  کردنی عیراقی عه ره بیش له 

 

 بکات؟ ئایا ئه گه رى ئه وه  هه یه  که  ئه مریکا پشت له  کورد : لڤین

 پیه ش کورد من زووتر بۆچوونکى نزیک له وه م هه بوو وه  به م . ئه وه  ئه گه رکى کراوه یه به  : بورهان. د
هاوپه یمانیه ک پر به  مانای وشه ی هاوپه یمانی  ده ب، له چوارچوه ی هاوپه یمانییه تیدا،ئه وه  ئه گه ر ئه سله ن

که   ئه مریکا که  ئمه ى کورد که م ده سه تین و ده وره مان دراوه  به  چه ند وتک هه بت، ئه وه  بگه یه نت به 
تیرۆریزمی به  ئایدیۆلۆژیا  ن وه  ته هدیدکی جیددی ئیسالمی توندڕه و وحه زناکه ن پشبکه وین و ئازاد بی

له ناو ده ریاى تیرۆریزم و توندڕه وى ئیسالمى و سیاسه تی  بۆیه  به جھشتنى ئمه ی کورد . ئیسالمیمان له سه ره
ئه و  عه تى من ده بتبه  قه نا . داگیرکه ری کوردستان خه ته رکى جدی ده بت بۆ ئمه ناحه زانه ی وتانی

دیالۆگى کورد و ئه مریکا به  توندى  مه سه له یه  هه م له  ئاستى ناوخۆی سه رکردایه تى کورد و هه م له  ئاستى
  .ته رح بکرت

 
وه رگرین و مافه کان بسه نین به تایبه تى له  هه ردوو  دکتۆر ئمه  چۆن ده توانین سود له  کاره ساته کان : لڤین

 دا؟ واته  چۆن قوربانییه کان زیندوو ڕابگرین و له ئاستى کشه که ماندا)ئه نفال هه ه بجه  و(ى کاره سات
 بیانناسنین؟

خه کى ) زاکیره ى جه ماعى(هه ه بجه  و ئه نفال خاکى گرنگه  له  یاده وه رى به کۆمه ڵ  مه سه له ى : بورهان. د
چونکه  . تراژیدیایانه  زیندوو رابگیرن ه تی میلله تانی تر، ئه و ، هه ر وه ک چۆن له  حاکوردستان وه پویسته

 ، نه ک ته نیا وه ک سه رچاوه یه کى مه عریفى، به کو لره یه وه ختک تۆ مژووت زیندوو ڕاگرت یانى مژوو
 وه ى له  خه کى بۆئه مانایه ی که  مژوو وه ک ئامازکى سیاسه ت بۆ به ڕه وایى کردنى کشه که ت، لره یه  به و

تراژیدیه کانی هه ه بجه  و ئه نفال زیندوڕاگرتنی ئه م  له  حاه تی . ترى باشتر بگه یه نیت کشه که ت چیه  و چۆنه
 هه روه ک. سیاسیماندا گرینگی زۆری هه یه بۆ نه وه ى ئه مۆ و نه وه کانى داهاتوو کاره ساتانه له  هۆشمه ندى
هه روه ها چۆن ) 1915(ساى  ه  له سه ر زیندوڕاگرتنی کاره ساتى جینۆسایدکردنیان له چۆن ئه رمه ن کاریان کردوو

، )ئیسرائیل(ه تیان شه رعییه تپدانى دامه زراندنی ده و بۆ) هۆۆکۆست(جوله که کان کاریان کردووه  له سه ر 
  .بکات کوردیش پویسته  ئه وه 

 
ئه نفال و هه ه بجه  به  هاوتى عراقى له  قه ه م   نابت قوربانیانىتۆ له کۆڕکتدا قسه ت له وه  کرد که  : لڤین

 بن؟ ێبدرن؟ ئه ى هاوتى کو

 تۆ ناسنامه ) کورد(هه زار کورد، ئه و وه خته  تۆ که  ده یت ) 182(که  بین  زۆر ئاسانه  : بورهان. د
 ، یانى تۆ به م ناسنامه یه کى تریشی هه یه  ئه و کورده  ئه وه ى باس بکه یت که  ، به بکوردییه که ت زه ق کردۆته وه



به  . پویست ناکات بین وه  بگره  چه وتیه کیشه  بین هاوتى عراقى .قسه یه  ناسنامه ى عراقى ده شاریته وه 
که زى له  سیاسى مه ر وه ختک ئینسانى کورد ئه نفال کرا ئه وه  دواى ئه وه  بوو که  به  پی بیارکى راستی

ره هاکانی عه لى حه سه ن مه جیده وه  ئه و کوردانه ی که   ئه نجوومه نى سه رکردایه تى شۆڕش و له  ڕگه ى ده سه ته 
بنیت  ئه و وه خته  تۆ گوناهه  ناوى ل . له  هه موو مافکى هاوتیبوون ڕوتکرانه وه بیار بوو ئه نفال بکرن

تۆ که هاووتی هه ر ده وه تک بیت . نه ده کران ه ر هاوتى عراقى بوانایه  ئه نفالهاووتی عراقى، چونکه  ئه گ
 به م مانایه  ناب و ناکرێ به . پارزراوه،له  سه رووی هه مووشیانه وه   مافی ژیان مافه کانی هاووتی بوونت

چوارچوه ی بیرکردنه وه  و گوتاری  انه   له قوربانیانی هه له بجه  و ئه نفال بگوترێ هاووتی چوونکه  ئه م قوربانی
به لکو به  پی ئه م بیر و گوتاره ی ژینۆسایده ی رژمی به عس  ژینۆساید نه ک هه ر مافی ژیانیان لسه ندرایه وه 

 زار هه 182 هه زار کورد یا) 182(به  قه ناعه تى من . ته نھا و ته نھا شایسته ی له ناوبردن بوون قوربانیانی ئه نفال
نه بت له  به گه نامه  سیاسییه کاندا وه  هه ر.  هه زار عیراقی182له  خه کى کوردستان ته عبیری گونجاون نه ک 

  ، به داخه وه دووباره  نه کرته وه) هاوتى عراقى(هه رگیزا و هه رگیز  له  به گه نامه یه کی وه کو ده ستوور 
وتاره کانیاندا، ئه و هه ه یه  ده که ن   یاندنى ڕۆژنامه وانیدا، یا لره  و له وێده سه تدارانى کورد خۆیان له  ڕاگه
ئاخر ئه وه ى ئه نفال کراوه  !! کوشت) یا عیراقی(هاونیشتمانیانى خۆى  که  ده ن سه دام ئه وه نده  ژماره ى له 

ئه وه  گه لى سه دام نه بوو،  عبیرکى غه ه ته  ، ئه و ته عبیره  ته سه دام نه بووه  و گه لی ئه و نه بووه هاونیشتمانى
  .سه دام و رژمه که ی  بوو دژىئه وه  خه کانک بوون خه باتیان له سه ر پ

 
ڕوتکرده وه  له  هاوتى بوون، پتوانییه  تۆش دووباره   خۆت ده یت عه لى حه سه ن مه جید ئه نفاله کانى : لڤین
 وه ى که  ده یت نابت هاوتى عراقى بن؟به   مافیان ئه که یته وه َبى

خۆم  من ڕاشکاوانه  ئه و بۆچوونه ى. تۆ ده بت ڕاستییه که  باس بکه یت. ڕوتیانناکه مه وه نا من : بورهان. د
به کارهناوه  بۆ قوربانیانی ) عراقى هاوتى( ، یه کک له و سیاسییانه ى که  وشه ى  ، بۆ نموونهگه یاندووه  به

به م ئه م سیاسییه پاساوی بۆ به کارهنانی  . به  ئیعترازه که ت ڕاسته وه مه که ى ئه و ئه وه بوو که . نفالئه 
قسه م بکردایه  ئه وه م  من له  به غداد قسه م کردووه  ئه گه ر له  کوردستان"هاوتی عیراقی ئه وه  بوو که   چمکی

له  ڕاستیدا به  دوو زمان قسه کردنیش . زمان قسه  ده که یت  یانى تۆ به  دوو ،به ڕاستى ئه وه  خه ته ره". نه ده گوت
 هه ه بجه  ناکات، یانى تۆ له  به غداد ئه وان بکه یت به  هاونیشتمانى عراقى و له  خزمه تى کشه ى ئه نفال و

ئه کادیمییه ک، ڕاستییه کانم  کو ، وه ئه وه ى که  من کردوومه. کوردستانیش به  جۆرکى دیکه  باسى شته کان بکه یت
له  هه موو مافکى هاوتى بوون بۆ ئاماده کردنیان بۆ له ناو  ئاخر ڕژم خۆى ئه وانه ى ڕوتکردۆته وه  . گاوه ته وه

 رووتکردنه وه یه له  مافی هاوتیبوون سه ره تای پرۆسه ی ئه وه ی پیده ن له راستیدا ئه م. بردن
هه موو خه سله ته  مرۆییه کانیان،  که  رک ده کاته  رووتکرنه وه ی قوربانیه کان وه کو مرۆڤ له ) دیھیومانیزه یشن(

ئه وه ى تۆ ده یکه یت ئستا که  هه موو . ده ن پرۆسه ی ژینۆساید که  ئه مه ش به شکی زۆر گرینگه  له  ئه وه ی پی
گه ڕاندنه وه ی ئه و مافانه   له   .ره  و هه وکه  جگاى خۆیه تىبگه ڕنیته وه بۆ قوربانیه کان ئه وه  شتکى ت مافه کان

سیاسیه وه  و له  خیتابی سیاسیدا هشتان ئه م مه سه لیه  ب ئیشکالیه ت  رووی یاساییه وه  شتکه  به م له  رووی
بانیابی ئه نفال و هه له بجه  قور بۆ) هاونیشتمانى عراقى(به هه ر حاڵ به  قه ناعه تى من به کارهنانی چه مکی  .نیه 

  !گوناهکه  به  هه قی ئه و قوربانیانه  ده کرت

 


