
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان  11:08 20-1-2005
  فةرةيدون حةمةأةشيد فةرةيدون حةمةأةشيد   ......هةلَبذاردنةكان دةرهةق بةمأؤ ئةركصكي مصذووي وثصشمةرطانةيةهةلَبذاردنةكان دةرهةق بةمأؤ ئةركصكي مصذووي وثصشمةرطانةية  دوا هةلَوصستم بؤدوا هةلَوصستم بؤ

  
Faraidun_73@hotmail. co
18. 01. 2005  

بؤيةكاليكردنةوةي  ،. لةهةرثصطةوشوصنصكدا دةم لةئازادي بكوترصت باس لةضةمكةكاين دميوكراسي بكرصت
بةرئةجنامي سندوقي ، دةنطدان وثرؤسةي هةلَبذاردن دةبصتةسةنطي مةحةك، كصبأكص و ملمالنص سياسيةكان

لصرةشدا بةأووين مةبةست ، بأيار و ئايندةسياسيةكان أةنط أصذو دياري دةكةن، هةلَبذاردنةكان
، ةوة ضاوةأصي دةرئةجنانةكاين دةكةنكةميدياكاين جيهان بةثةرؤش، وئاماذةمان هةلَبذاردنةكاين عصراقة

بةشداريكردين ، . 2005 كةلةضةند أؤذي داهاتوو دةضصتة قؤناخي جصبةجصكردنةوة واتةكؤتايي ذةنيوةري
، سةرةأاي دةنطؤي جياواز لةسةرضوونةناوثرؤسةكةو، خةلَكي كوردستان لةم ثرؤسةي هةلَبذاردنةدا

وةثصداطري سةركردايةيت سياسي ، كانهةلَوصستةكردن لةسةركةركوك وناوضةبةعةرةبكراوة
تائاسايي نةكردنةوةي باري ، كوردلةسةرنةضوونةناوثرؤسةي هةلَبذاردنةكاين ثارصزطاي كةركوك

سةركردايةيت { سةرئةجنام دواي ضةندجار طظتوطؤي نصوان، ، دميؤطرافياي ناوضةبةعةرةبكراوةكان
و ، و وةرطرتين بةلَصين ئاسيايي كردنةوة، }ديت كايت ناوةنالَكوردو دةسة{و}، سياسي كوردوئةمريكيةكان

دوابأياري ،  ي ياسايي كايت بةأصوبرين عصراق58دامةزراندين كؤميتةيةك بؤجصبةجصكردين بأطةي 
 بةوفاكتةرةي ئةلتةرناتيظي 1، سةركردايةيت سياسي كورد بةشداريكردين هةلَبذاردنةكاين لصكةووتةوة

وةي ثأسةرنج لةهةلَوصست وثصداطري ئةمركيةكان  بةوردبوونة2، عةمةيل وأؤشن بةدي نةكرا
، ، هاوكصشةسياسةكاين عصراق وناوضةكةبةرامبةربةكورد  بةلةبةرضاوطرتين3، لةسةرثرؤسةي هةلَبذاردن

لةتةكيشيدا ئامادةيي و أةزامةندي نيشانداين ثارت وأصكخراوةكوردستانيةكان بؤضوونةناوثرؤسةي 
ئةوةدةسةملصنص كةبأيارةكةي سةركردايةيت سياسي كوردبؤضوونةناوثرؤسةي ، ، هةلَبذاردنةكان

 بةطاريطةري، ، مدةرةوةي ئةمأؤي واقعي طؤأةثاين سياسي يةالَهةلَبذاردن بأيارصكي ثؤزةتيظ و وة

كةبةشداريكردمنان لةهةلَبذاردنةكان ، أصطةضارةكان ئةوةمان نيشان دةدةن. ئةوفاكتةرة ثأفشارانة
سي وثرؤسةي  بؤئةوةي كورد نةكةوصتةثةراوصزي دميوكرا، ي وضارةنووس سازةئةركصكي مصذوو

ثصويستةشصلطريانةوبةوويذدان وهةسيت ثألةلصثرسراويةيت بةشداري ، هةلَبذاردنةكان لةعصراقدا
بةثةرؤشةوةبضينةبةردةم ، ت ومافةكاين خةلَكي كوردستانالَبؤشةأي دةسة، هةلَبذاردنةكان بكةين
تازؤرتني دةنط بةقاراجني ، ، ان وداكؤكي لةماف وداخواريةكامنان بكةينسندووقةكاين دةنطد

، تاببصتةدامةزراندين فراكسصؤنصكي بةهصزي كوردي، بزووتنةوةي أزطارخيوازميان بةدةست صنني
، ولةشةأي دةستووردا زؤرترين دةسكةوت بةقازاجني خةلَكي كوردستان وكصشةأةواكةي بةدةست صنني

فراكسصؤين داكؤكي كةربصت ، ناوضةبةعةرةبكراوةكان بؤسةرهةرصمي كوردستان بكات وتاكاربؤطةأنةوةي 
ودةستةبةري تةواوي مافةكاين طشت نةتةوةو ، لةمافةكاين ذنان و بونيادي كؤمةلَطاي مةدةين

بؤية بةشداريكردن لةهةلَبذاردنةكان تازؤرترين أصذة بةقازاجني ، . ثصكهاتةكاين كوردستان بصت
ئةركصكي ثصشمةرطانةو نةتةوايةيت طشت خةلَكي ، ردي بةدةست بصننيفراكسصؤين كو
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