
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 22:02 23-1-2005

ناو ناو ثرؤذةي طصأانةوةي كوردستانة بؤثرؤذةي طصأانةوةي كوردستانة بؤ  ي هةلبذاردين ليسيت نيشتماين دميوكرايت كوردستاني هةلبذاردين ليسيت نيشتماين دميوكرايت كوردستان""بةلصننامةبةلصننامة""
  ـ هؤلةنــداـ هؤلةنــدا  حممــد غفــورحممــد غفــور! ... ! ... عصراقعصراق

mgafor@yahoo. com

دةبينني ، تان بدةيني هةلبذاردين ليسيت نيشتماين دميوكرايت كوردسكةئةطةر سةرجنصكي بةلصننامة
 لةمهةميشة وبةتايبةت تووالين لةو وةعد وبةلصنانةية كةبزووتنةةي ناسيوناليسيت كورد ليستصكي 

بؤ ديارة . شيويانةتةوةبةخو  بانطةشةيان بؤ كردووةسالةدا بةدةربأين وشصوازي جياواز وجؤراوجؤر14
هةموو ئةمانةش بةناوي . ردستان لةطةردين خةلكي كويت خؤيانالَضاوبةسيت خةلك وشةتةكداين دةسة

. هةراوزةناي بؤ سازكراوة"ميللةت وطةل ونةتةوة وخاك ونيشتماين خؤمانةوة"بةرذةوةندي ومايف 
شي نةالَئةو خا. نةدا كةأيزيانكردوون شتصكي نوصي تصدا نادؤزرصتةوةالَبةووردبينيش لةناو ئةو خا

هةركة دةستيان لةمةرامة ، ضيان تصدايةوهصندةش ثصضاوثص، هصناويانة هصندة فريوكارانة وطشتيني
نةكردنيان  بةئاساين دةتوانن بةالياندا تصثةأن وهةزار بأوبيانوو بؤجصبةجص، تايبةتيةكانيان طريكرد

هةر ليستصكي لةم ضةشنةيان كردبووة بةرنامةي 92وةك ضؤن سايل .  ولةذصري دةرضنداتاشن
جطةلةكةساين سةربة هؤز . ةكةي بوو بؤ خةلكوجةنطي ناوخؤ بةرةجنام، هةلبذاردين ثةرلةمانةكةيان

ترووسكاييةكي بؤ زؤربةي هةرةزؤري ، كانيان وثصوةندةوتريةكةي تالةباين وبةرزاين ودةست ودايرة
نةي كوردايةيت الَرؤك خصةمةطةر ئةوةي ئينسان ببصتة أةعييةيت ئةم س. خةلكي كوردستان تصدا نيية

ئةوانةش ضةند خالصك كةجطةلة ،  كؤتاييوة هةتا خايللةخايل يةكةمة. انعةرشي قودرةتيخزمةتضي و
 ذنان وثياوان وبزووتنةوةي كؤمؤنيزمي كرصكاري وبزووتنةوةي يةكسانيخوازيمؤركي طوشاري 

بةسةرةوةية ولةبنةأةتدا ، تدي... ن والوان وذنان وبصكاران وئاوارةكان والَئازادخيوازي وديفاع لةمنا
كؤمةلصك مةرج ، وئيحتيواكردنيان خزصنراونةتة ناو ئةم بةرنامةيةوةبردين خةبايت جةماوةر  بؤبةالأصدا

ين ناسيوناليزمي كورد وفؤرمؤلةي تايبةتن بؤ أةمسكردين ئامانج وسياسةت وبةرذةوةندييةكا
كاين خةلكي كوردستان بؤ أزطاري ين خواست وئاوات وئارةزووةلةثصناوي مؤركرد، وحيزبةكاين

سياسةت وئاماجنانةي لةضوارضصوةي ئةو ، جباري وثلةدووييانلةضةوسانةوةي ميللي وئيلحاقي ئي
لةم أصيةشةوة نيشانداين بةرذةوةندي سةرمايةداران . وتصكةلكردنيان لةطةل يةكتر، ناسيوناليزمي كورددا

كاين وةكو بةرذةوةندي سةرجةم ضني وتوصذة، ودةولةمةندان وسةرؤك ترية وتايةفةكاين كوردستان
 كؤمةلطاي كوردستان ةكاينضينايةتيبةرذةوةنديية بةم شصوةية سنووري . ستانخةلكي ئازادخيوازي كورد

  . بةناوي مةسةلة وكصشةي نةتةوايةتييةوة بسأنةوة
  

خايل يةكةم بةئاشكرا مايف بأياردان لةسةر ضارةنووسي خةلكي كوردستان بةتةواوي ئةكاتة شتصكي 
 كوردستان بةعصراقةوة كصشةيةكي طةورةي بةزؤرلكاندين. جياواز لةوةي كةناوةرؤكةكةي بةياين ئةكات

كةاليةنةكاين دا صككةبةداخةوة زؤر زةمحةتة خةلكي كوردزمان لةضوارضصوةي عصراق، واي خولقاندووة
تياين ئةم الَبةمايف ئينساين ويةكساين خؤي بطات لةطةل باقي هاوو،  أةنطي بؤ ئةأصذنثشيت هةلبذاردن

زياترلة سص ضارةكة سةدة بةزؤرلكاندين كوردستان بةعصراقةوة كةبؤتة مايةي دةيان دواي . تةداالَوو
ئصستا ، سال جيايي وسةربةخؤيي ديفاكتؤ14ثاشوة، كارةسايت وةكو ئةنفال وكيميباران وثاكتاوكردن

ا خؤيان ثصشةوة بؤئةوةي لةأيفراندؤمصكد كةدةرفةت بؤبأيارداين ئةم خةلكة ستةملصضووة هاتؤتة
ئةم بةرنامةية ، ياخود سةربةخؤييان دةوصت،  ضوارضصوةي عصراقةن كةئايا دةيانةوص بضنةوة ناوبأياربد
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  لةثرؤذةيةكي كؤنةثةرستانةي ئةمريكادا بةناوي هةلبذاردنةوةكوردستانئةم دةرفةتةي خةلكي دةيةوص 
بةخةلكي  جارصكي تربةبص ثرس وأاوة، بفرؤشن بةئيتيازاتصك بؤ تالةباين وبارزاين وحيزبةكانيان

ئةمأؤ زياتر لةهةر كاتصك . ئيسالمي عصراق بؤذصر سايةي دةولةيت قةومي كوردستان بيانطصأنةوة
بؤخةلكي كوردستان ئةوة أوونبؤتةوة كةبأياردان لةسةر ضارةنووسيان ماناي جيابوونةوةي كوردستان 

ؤأاي خةلكي ئةم ماف وخواستةش تةا بةطةأانةوة ب. لةعصراق وثصكهصناين دةولةيت سةربةخؤية
كةضي حيزبةكاين ثشيت ئةم بةرنامةية بةتووندي دذ بةخواسيت . كوردستان شةرعييةت ثةيدائةكات

خةلكيش بةثانتايي . وهةأةشةي لصدةكةن ولةبةرامبةريدا ثيالن سازدةكةن، بةرثاكردين أيفراندؤمن
صراقةوة وذصرضةثؤكةيي ع ونايانةوص بلكصنرصنةوة بة، كوردستان خوازياري ئةجنامداين ئةو أيفراندؤمةن

  . وثلةدوويي قبوولناكةن
  

سيناريؤيةكي طاتةجاأة بؤسةروبةردان . هةلبذاردين ثةرلةماين كوردستان وعصراق يةك شنت
و أاطرتين ئةحزايب ناسيوناليسيت كورد بةسةرسةري خةلكي ، بةحكومةتصكي قةومي ئيسالمي لةعصراق

وبةشداري ،  بزووتنةوةي كوردايةيت نابصت فريوخبؤنخةلكي كوردستان بةم بةلصننامةيةي. كوردستانةوة
سةرجةم خواست وماف وئاواتةكاين ئةم خةلكة بةسراوة بةسةربةخؤيي . ئةم مةهزةلةية بكةن

سةربةخؤييش بةسراوة بةأيفراندؤمصكةوة بةرلة هةلبذاردن بؤ ئةوةي خةلك خؤيان . كوردستانةوة
ياخود سةربةخؤيي ، ة بؤ ناو ضوارضصوةي عصراقدةيانةوصت بطةأصنةو. بأياربدةن كة ضييان دةوصت

يةكصيت نيشتماين وثاريت دميوكرات لةسةر ئةوة بأاونةتةوة ؟ وثصكهصناين دةولةيت خؤيان دةوص
. ئةوان بةرذةوةندييان لةهةلبذاردنداية. كةكوردستان بطصأنةوة بؤذصرسايةي حكومةيت مةركةزي عصراق

دا يشلةهةمان كات و، سواكردين ئةم سيناريؤيةداية لةأيخةلكيش بةثصضةوانةوة بةرذةوةندييان
حيزيب كؤمؤنيسيت كرصكاري عصراق . ثصداطرتنيان لةسةر خواسيت بةرثاكردين أيفراندؤم بةرلةهةلبذاردن

فراندؤم لةدةوري خواسيت أي. وكةمثيين أيفراندؤم لةأيزي ثصشةوةي ئةم خةباتةداية بؤأيفراندؤم
بؤ هةميشة ستةمي ميللي . رؤذةيةي ناسيوناليزمي كورد ناكامبكةنةوةوئةم ث، بةرلةهةلبذاردن كؤببنةوة

  . وثلةدووييتان كؤتايي ثصبهصنن
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