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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي! ! ! ... ! ! ! ... بكاتبكاتو ئازادي و ئازادي   هةأةشة لة جةماوةرهةأةشة لة جةماوةر، ، هةر حزيب سؤسياليست مابووهةر حزيب سؤسياليست مابوو
  

حزيب سؤسياليسيت كوردستان لة ضاوثصكةوتنصكيدا لةطةلَ ) س. م (عةبدوالَي حاجي مةمحود ئةندامي
دةنط نادات وة ئةو هاوالَتيةي كة هةر : " دةلَصت، بالَوكراوةتةوة،  ي مانط13كة دوصين ، رمالثةأي ثةيامنص

  ) قسةكاين حاجي مةمحود تةواو) (1. ("بري لة ضارةنووسي كورد ناكاتةوة حةق نيية لة كوردستان بذي
دةبص طةيل كوردستان و بة تايبةت ئةوانةي بةشداربوون لة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا بة كارصكي ، سةرةتا

بؤ ئةوةي هةبوونيان بووة ، كيةيت بكةنسوثاسي سرؤشت و خوا و ئةمريكا و ثاريت و ية، هةلَة دادةنصن
نةبوونة بأياردةر و دةسةلَاتدار لة ، مةمحودهؤي ئةوةي ثاريت سؤسياليست و كةساين وةك حاجي 

، ئيستاكة نةك شةأي براكوذيان دةكرد و زيدانةكانيان لة كورد ثأدةكردئةطينا ، باشووري كوردستان
  . بةلكوو كوردستانيان لة كورد ضؤلَ دةكرد

كة هصشتا هيضي بةدةستةوة نيية و بة خصر و بةرةكةيت ، ةر حاجي مةمحودي سؤسياليستةتة ئةطهةلب
ئةوة ، وا بلَصت و كوردستان لة كورد حةرام بكات، يةكيةيت و ثاريت كورسيان لة ثةرلةماين عصراق ثصدراوة

ؤيوين أاطةياندن ئةوة نةيان دةهصشت يةك كةنالَي تةلةف، خوانةخواستة ئةطةر دةسةلَايت بكةوتة دةست
  . لة كوردستاندا هةبصت، ئةوان" ثصشكةوتووي" جياواز لة بريي و يةك أؤذنامة و يةك دةنطي ناأةزايي و

نيا سؤسياليستة بطرة دميوكراتيشة و ناوي حزيب سؤسياليسيت دميوكرايت كاك حاجي مةمحود نةك تة
يسيت دابةشكردين هةلَوصسةت و ديارة مةبةستيان لة سؤسيال. كوردستانيان بؤ خؤيان هةلَبذاردوة
هةر . دةبص هةموو خةلَك وةك ئةوان بريبكةنةوة ئةطينا دةردةكرصن دةمكوتكردين جةماوةري كوردستانة و

وةها مةبةستيان لة دميوكراتيش حوكمي ثارتةكةيانة نةك حوكمي طةل و خؤيان بة نوصنةري ئةو طةلة 
  . كةواتة حزيب طةل و طةيل حزب. دادةنصن

 مةمحةد و حزيب سؤسياليست دةيةوصت وةك سةددام و حزيب بةعس هةموو دانيشتواين كاك حاجي
خةلَكانصك لةبةر جياوازي ،  ض دميوكراسييةكةةئةو. بةلَص بةلَص بؤ ئصوةي أابةر: عصراق ثصيان بلَصن

  . بريكردنةوة و هةلَوصست لة شار و ولَاتةكةي دةربكات
  عةرةيبسونيةكاين،  و عةالوي و سيستاين و ياوةر بوايةئةطةر ئةم بةأصزة لة جيايت حكومةيت عصراق

وانانة بةشصوةي كاك مةمحود مامةلَةيان لة طةلَ تريؤريستةكان سةرةأاي ئةو هةموو تا. بنبأ دةكرد
كةضي هةموو عصراق بة سيستاين و هةتتا بةأصز ، سوننةي عةرب بةشداري هةلَبذاردنةكان نابن. ناكرصت

ايان لص دةكةن لة هةلَبذاردنةكاندا بةشداربن و تاوةكوو ئصستا كةس قسةيةكي بارزانيشةوة خةريكني داو
  . ياليسيت بة عةربصكي سونين نةكردووةزوير يان هةأةشةيةكي وةك كاك حاجي مةمحود و حزيب سؤس

هةلبةتة كةباسي حاجي مةمحود و سؤسياليست دةكةين نابص شةكرةكةي كاك عارف تةيفوريش 
بةأصز عارف تةيفور بةرثرسي لقي . ص ئةهوةن تر و سووكترة لة هي كاك حاجيلةبريمان بضصت كة نةخت

هةندص : " ضواري ثاريت لة سلصماين دةرباةرةي هةمان بابةت بة هةمان ساييت ئينتةرنصيت وتووة 
هاين خةلَك دةدةن  خوصندةواري تازة ثصطةيشتوو كة بة ئةفكاري سةرلصشصواويةوة هاتوونةتة مةيدانةوة

  ) . قسةكاين كاك عارف تةيفور تةواو) (2 ("ةنطداننةضن بؤ د
كاك عارف تةيفؤر داواي ئةوة ناكات ئةوانةي دةنط نةدةن لة كوردستان دةربكرصن و ئةوانةي بةشدارنابن 

بةالًَم ئةو ،  بة هةمان شصوةي كاك حاجي مةمحةدرد دانانصتلة هةلَبذاردنةكانيشدا بة دذي ضاةنووسي كو
  . بةواتايةكي تر كةم عةقلَ و نةزان و نافام.  دادةنصتتازة ثصطةيشتووو  سةرلصشصواوكةسانة بة 

1 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 0:08 15-1-2005

نافام كةس بصت يان ثارت يان رصكخراو كةواتة الي كاك عارف ئةوةي وةك ئةو برينةكاتةوة ئيتر ض تاكة 
. ئةمةش خؤي لة خؤيدا أةتكردنةوةي بةرامبةر و كةسان و بريو بؤضوونةكاين ترة، ةسةلصشصواو
هةر ضةندة قسةكاين . وةك عارف وةك بةثرسياري حزبصكي دةسةلَاتدار ئةو قسانةي كردوهةلبةتة كا

بةأصزي دذي دميوكراسي و ثرنسيثةكاين دميوكراسني بةلَام داواي سزاداين أاستةوخؤي ئةو كةسانة 
  .  لة قةلَةم دةدات"شصت"ناكات كة نايانةوصت لة هةلَبذاردنةكاين عصراقدا بةشداربن و زياتر بة 

هةر لةئيستاوة دةزانن ئةم هةلَبذاردنة هيض ،  كاك حاجي مةمحود و بةرثرسياراين تري ثارتةكانيارةد
بؤية هةر لة ئيستاوة دةيانةوصت ئؤبالَ و ئةطةري فةشةيل ،  نابصتئةجنامصكي باشي بؤ كوردستاين

  . بةشداربوون لة هةلبذاردنةكاندا خبةنة سةر شاين ئةوانةي داواي بةشدارنةبوون دةكةن
بةلَام ، هةموومان دةزانني زؤربةي هةرة زؤري عةريب سونين مةزهةب لة هةلَبذاردنةكاندا بةشدار نابن

 10ئةوة عةريب سونين ، ئةطةر بة بةشدرابوون و بةشدارنةبوون بصت. جصطايان بؤ دابني دةكرصت
  . كورسي 275لة كؤي  كورسيشيان بةرناكةصت

 مةليون عةرةيب سونين لة 5يش بصت ئةوة دةبص زياد لة  ئةطةر بةهةمان ياساي كاك حاجي مةمحود
  . عصراق دةربكرصن ضونكة لة هةلَبذاردنةكاندا بةشدارنابن

لةسةر قسةيةك ئستيقالةي كرد و يت ، لة كؤتاييدا دةلَصم دوصين بةثرسياري طةورةترين أؤذنامة لة سويد
صرهاتين هةموو خةلَكي كردبوو و لة ئةو بةأصزة لة دانيشتنصكدا بة خ. "دبص جةزاي ئةو قسةية بدةم"

و و خؤي جطة لة ائةم قسةيةي بة نةذاثةرسيت دانر. كؤتاييدا وتبوو بة خصرهاتين أةشةكانيش دةكةم
  . داواي لصبوردن ئيستيقالةشي كرد

ئةو هةلَسووكةوتة سياسية لة كوردستان هةبوواية ثصويست بوو كاك حاجي مةمحود و % 1ئةطةر  
نةك ئةوانةي لة ،  دةربكرصنداهةر هيض نةبصت لةو ثارتانة، ة خةلَك دةكةنئةوانةي سوكايةيت ب

  . هةلَبذاردنةكاندا بةشدارنابن لة كوردستان دةربكرصن
!  كة بةشداري هةلَبذاردنةكان نابن لةو خةلَكانة ببأن و كارةب و ئاو ئةرزاق كاك مةمحود وةك سةددام با

  .  لة دةركردنسووكترة بأيين كارةب و ئاو ئاخر! ! ! ! ! 
  ! ! ! دةم خؤش كاك حاجي مةمحود بةأاسيت سؤسياليست و دميوكرايت

خةلَكي ئةمريكا دةبص لة % 40ئةطةر لة ئةمريكا بةهةمان شصوةي كاك حاجي هةلَسووكةت بكةن ئةوة 
ي خةلَكي ئةمريكا نزيكي سندؤقةكاين دةنطدان % 40ضونكة هةموو جارص نزيكةي . ئةمريكا دةربكرصن

  . نابن
ي فةلةستينيةكان % 65ئةطةر لة فةلةستني بةهةمان شصوةي كاك حاجيان كردبا ثصويست بوو 
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