
بژاردن  و ههلی کوردی تینووی ئازادی گه  
 

 دا  یه وهو ما له ،   عراق لکندراوه  کوردستانی باشوور به  ساه80  زیاتر له
 35ی   ماوه  له که   بووه ونهم  شی و ماورانکی که ڕه هلی کورد تووشی چار گه

ڕی خۆی  و په  به و زوم و زۆری و ماورانییه  ئه،ددام ساڵ رژیمی دیکتاتۆری سه
تی وا  هامه وی تووشی نه ر گۆی زه ی سه وه ته م نه توانین بین که  ده کهیشت  گه

 خۆ  ڕی له و په ی خاکی کوردستان به شه و به لی کورد له م گه به .  بووه
   ، به باتی کردوه کانی خه ماڤهبین کردنی بۆ دا  توه بوردوویی و ئازایه

 بار و  لکی له  و پک هاتنی هه زه به  نه له و گه ودانی ب وچانی ئه هه
ست   ده وت وه سکه  هندک ده  خۆشیوه  به وه  هۆی کورده  به له و هه ی ئه وه قۆزتنه

ی  شه  بهو  ، ئستا کورد له دی هاتووه  و هندک ئاواتی وه وتووه  که له و گه ئه
باتی دیپۆماسی   خه  دیسان زیاتر گرینگی به ک گرینگی داوه ب وه کوردستان ده

  . بژاردنه  رگاکانی هه کک له  یه ری بدا که ماوه و جه
 

انی عراق و بۆ پارمانی کوردستانمر بۆ پا )  30  یانوار (بژاردنی هه  
ری و  هرو ستی نیشتیمان په ریزی و دسۆزی و هه ک پارزگاکان ، یهو 

وێ  یھه ک ده  خه شی نیشان دا که وه  کوردستانی نیشان دا ، ئه ویستی به خۆشه
رگرێ و  ک وه کانی که  ئاواته یشتن به ککی باش بۆ گه ک چه بژاردن وه  هه له

ر  گه  ئهوێ یھه زان و ده کی دمۆکراسی ده مایه  بنه بژاردن به ی هه پرۆسه
ڕی  و په به ک  خه.کانی دابین بکا  ئاواته  یه خوازانه و رگا ئاشتی بگونج له

و بژاردن چوون  کانی هه و سندووقه ره  به وه رپرسیارێ  به ست به دسۆزی و هه
نگی کورد زیاد  ری زیاتر بۆ پارمانی عراق بنرن و ده م نونه تا بتوانن هه هه
ن  بده تی زیاتری پ رعییه و شه وه نه وێ بکهم پارمانی کوردستان ن ن و هه بکه
بۆ پارزگاکان ریش  م نونه بژاردنی بۆ کرابوو و هه ر هه و به  مه  ساڵ له13  که
 هز کردنی   کردن و به  ئاماده  له مانی کورد که لی قاره بژرن ، گه هه

   و له بووه کی هه ره قشی سه تی کاتی نه ئۆپۆزیسیۆنی عراق و حکومه
  و هاریکارییانه مووی ئه ڵ هه  گه  له وری باشی گاوه کانیش دا ده بژاردنه هه

وێ  یھه ی ده وه  و ئه بیوه لک نه  و هیچ گهنک  ماڤی هیچ الیه ماحی له چاوی ته
ڵ   گه تا دون له ی هه وانه تی ئه ی خۆیه گه ج.س  تی و به ماڤی خۆیه

ی   کاره مه  هه ریکن ببنه مۆ خه و ئهۆن دابوون ی ئۆپۆزیس تی کورد له رایه نونه
  له و گه انی دانی ئه و قورببات و ماندوو بوون  خه  رز له   پویستهعراق
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 ن و که  ماڤی کورد پشل نه  نوی دیکه تی و   نوی زۆرایه  بگرن و بهفیداکاره
  یمانان رز له  هاوپه  که ڕوانه لی کورد چاوه ن ، گه ت بکه زاوه  قه هو  ئینسافه به

بی و  ڕه  وتانی عه هری ل  کاریگه نیا ناب به  ته یمانتی خۆیان بگرن و نه هاوپه
کوو  وا بزانن به  ڕه می بۆ به م بگرن و ماڤکی که که  کورد به کانی دیکه نه الیه
 و هزی  وان بووه ی ئه قینه یمانی راسته  کورد دۆست و هاوپه ب بزانن که ده
و پک هنانی هزی ددام  ر دیکتاتۆری سه رامبه  به ستان له کی بۆ راوه ره سه
  تی که گای خۆیه ج . ری دمۆکراسی بووه  تیرۆر و دابین که و دژه ۆپۆزیسیۆنئ

  بژاردن کراوه  هه مریکا و بریتانیا ، ئستا که ت ئه  تایبه یمانان به هاوپه
رکووک و  ڕ که  مه  له58ی  یاندنی مادده  ج گه ڕ به  مه نکانی خۆیان له به

ڕی   جگای باوه تا زیاتر و زیاتر ببنه نن هه یه  ج بگه  به کانی دیکه باقی شونه
.کانی جیھان  خه  
 سوونن کان  به ڕه  عه  ناوچه  چوو که ڕوه  کاتک دا به بژاردن له  هه رهادی

ی   ناوچه، کوردستان و باشووری عراق   له،ی زۆری تیرۆریستی تدا بوو وه کرده
ی   هندک ناوچه کرا له م ده  چوو به ڕوه بژاردن زۆر باش به کان هه شیعه

   زایه س به زار که د هه ند سه نگ دانی چه  دهک مووس ماڤی کوردستان وه
ها بۆ  وهر   هه . بژاردن نردرابایه چووبا و بۆ زۆر شونی مووس سندووقی هه نه
تی کاتی عراق هندک کار ئاسانی بۆ  کرا حکوومه ی کوردستانیش ده وه ره ده

ن ،  ب و کلد و ئاشووری و تورکمه ڕه زاران کورد و عه  بوونی هه  ، به کردبایه
تا  ، هه  پوستی بۆ کرابایهدبیری  بژاردن ته ی خۆی بوو زۆر پش هه جگه
 دونیا  ن که نگی خۆیان بۆ پارمانی عراق بده لککی زۆر بیان توانیبا ده خه

نگ   بوونی سندووقی ده  ، به  و تیرۆریست لدراوه  به م وته  ئه ته چاوی بیوه
ی   راده وره  زۆر وتی گه کان له  زۆر وتی جیھان و زیاد کردنی سندووقه دان له

کان  ڕ زۆربوونی کورده  مه چ له  وا وده بوو که  زیاتر ده وه کجار له نگدان یه ده
 بۆ  می یه رخه مته م که تی بۆ ئه ستکی تایبه به  مه وه  داخه  به،ی وت وه ره  ده له
ش دا  وه ڵ ئه گه   له.ها بۆ مووسیش  روه  و هه  ئارا دا بووه ی عراق له وه ره ده
کی  یه وه ش کانی جیھان به  جۆراوجۆره تهکانی دانیشتووی و ری کوردهشدا به

نووسی کوردستان و   چاره  له وه رۆشه  په وان زۆر به  ئه ی نیشاندا که وه  ئهچاالک
 و  یه هه کوردبیوول  ،  کهن یه گه ش ده وه  ئه وه نن ، ئهڕوا یان ده که وه ته نه
 کاتی رووخانی رژیمی پشووی  ر له گه ب ، ئه  چاالک و چاالکتر ده ریکه خه

ر کوردستان ،   سه  هندک بیانوو هرش بکاته ویست به یھه  ده عراق تورکییه
وی ب وچانی  تی سیاسی کورد و هه رکردایه ی سه  بیاری لباوانه  به که



 توانرا پش  وه ره  کوردستان دانیشتووی دهکانی موو پارچه کانی هه کورده
ی  وه ره کانی ده  دسۆزه ش کورده م جاره  بگیرێ ، ئه وره ڕکی ب ئاکام و گه شه

ران بوون  نگده ده% 80 زۆر شون   له یان که شداری چاالکانه  به وت به
انی ک  پی توانا کورده  به  و دیاره ناوه یان هه گری دیکهنگاوکی کاری هه

 هاندانی دۆستان   ئاسمانکان و چ به ر کاناه  سه تی کوردستانیش چ له رۆژهه
کان دا کرد ،  بژاردنه  هه ان لهی خۆیان پشتیوانی  نۆره و هاوڕیانیان به

زانن ،  وتنی خۆیان ده رکه  سه وتنی باشووری کوردستان به رکه وانیش سه ئه
وکی ب وچانی   کوردستان ههی وه ره کانی ده ی کورده نگاوکی دیکه هه

 هاو  تی جیھانی ، به سه کانی ده نده ڵ ناوه  گه ندی زیاتر له دیپۆماسی و پوه
   بهکان ئازادکراوه  ی ناوچه وه ڕانه تی کورد بۆ گه رایه ڵ ربه گه نگی ده ئاهه
ڵ   گه  ، له ت و خاکی پیرۆزی کوردستانه ر حکوومه رکووک بۆ سه تی که تایبه
   ناڕاسته  پوپاگانده ی کوردستان پویسته وه ره  نو و ده ش دا کورد چ له وه ئه

 قاو بدات و   له....م  لعاله  و ئه زیره لجه ک ئه بی وه ڕه کانی عه کانی کاناه
   له کانی کۆماری ئیسالمی بدات که ی فتوو فه وه ڵ کردنه وی پووچه هه

 زۆر   ک سوورییه  وهکان و ناردنی تیرۆریست بۆ عراق دا هاندانی شیعه
سی او دمۆکر ره ول به  قه  به  که  تورکییه ها کارک بکات که روه  و هه یه کارامه

توان دژی کورد   نه کتی ئورووپا چی دیکه ندامی یه  ئه وێ ببته یھه و دهچ  ده
تی  سه وشیاری و سیا  بهکوردستانی باشوور ،ت دژی   تایبه پیالن بگێ به

 بوونی  کی کوردستان و به تی کورد و فیداکاری خه رکردایه ی سه ژیرانه
   ج به رکانه و ئه ئهشکی زۆری  توانرێ به ی وت ده وه ره  ده ی کورد له که ڕه حه

.ج بکرێ  
لی   گه  که یه وه ویش ئه هوت ، ئ رکه ش ده بژاردن دا شتکی دیکه  هه له

 سایانکی زۆر دا بۆ  ئامرازک لهک  ک وه  چه  له خوازی کورد کهئازادی
ر گونجاب  گه و ئه  رگرتووه  وهیک کهتی خۆی  وجوودییه  مان و مه پارزگاری له

واوی  ته رگرێ به ک وه  کهۆکاسیکانی دم ما  بنه کک له  یه بژاردن که  هه له
  وه و رگایه ی له وه چ بۆ ئه  ده  دمۆکراتیکه و شیوه  پشوازی ئه  به وه وجووده

 وێ   له  که تی عراق بنره ی خۆی بۆ حکوومه قینه رانی راسته بتوان نونه
ڵ   کۆمه  تووشی دیکتاتۆڕی و به کانی بکات و چی دیکه  ماڤه پارزگاری له

 . مائاوایی بکا همیش نفال بۆ هه کی شیمیایی و ئه ه و قان و چ وه بته شتن نهکوو
رمی  ی هه ی دوو ئیداره وه ڵ بوونه بژاردنی پارمانی کوردستان و تکه هه

کی  نی خه  کۆمه  چوونکه یه تی بۆ کورد هه کوردستان ، گرینگی تایبه



 تووشی  ن که که تک ده مانه کگرتوویی و زه تی و یه  برایه ز له کوردستان حه
بژاردنی پارزگاکان و سپاردنی  ش هه وه ڵ ئه هگ  ، ده وه بنه ڕی برا کووژی نه شه

 و بایخی  کی دیمۆکاتیکه یه رانی خۆی شوه ست نونه  ده ک به کارو باری خه
  . یه زۆری هه

: کوردستان دا  بژاردن له وتنی هه رکه کی سه هند هۆی چه  
  و پارتی کوردستانکتی نیشتیمانی ی کورد و بوونی یه ک لیسته بوونی یه -1

. دا  یستهو ل  لهدمۆکاتی کوردستان   
 ئاسمانکانی کورد ، کوردستان ت ڤ و کوردسات ،  رچاوی کاناه قشی به  نه-2
.بژاردن دا  ی هه  نیشاندانی گرینگی پرۆسه به  
رمی  ی هه رچاوی ئاسایشی دوو ئیداره نگاوی باش و به ههی  وه نانه  هه-3

یاندن و کار   ج گه رکی به  ئه سانی دسۆز که کوردستان و هاوکاری که
.ران کرد  نگده ئاسانیان بۆ ده  

.کی تینووی ئازادی کوردستان  تی خه رپرسایه  به ست به  هه-4  
 

نووسی خۆی دیاری بکات و   چاره بژاردنی کرد که شداری هه  به ک بۆیه خه
  ری له گهیڵ کار  گه  له بژاردنه و هه  ب ، ئه وه ست خۆیه  ده ری خۆی به روه سه
شی  ئسیری دیکه  زۆر ته و ناوچانه کی ئه  و خه کانی ناوچه ته ر حکوومه سه
  وانینیان له ر  جۆرکی دیکه کی جیھان ئستا به خه توانین بین،  ده بوو که هه
بژاردنی   هه،  وه کاته مریکا و ئورووپا پ ده  و بۆشایی نوان ئه یه ر عراق هه سه

مریکا و  ی ئه وه  هۆی نیزیک بوونه بته ی ده که وتوانه رکه  سه عراق و ئاکامه
بۆ الی عراق ی ئورووپای  نه الیه مه  هاوکاری هه  دواوه و به  مه  له ئورووپا که

.  لی کورده  قازانجی گه  به  خۆشوه  به انهو  ئه کش که راده  
لمنن   بسه و راستییه  ئه  کوردستان و عراق پویسته ی جگیر له وه ته ند نه چه
  کتر بژین بۆیه  الی یه کتر و له ڵ یه  گه ب له وێ ده یان هه وێ و نه  بیان هه که

 قازانجی  ش به وه  ئه بایی بژین که  ته کتر بگرن و به تی یه  رز و حورمه پویسته
نگی  ده% 72  رکووک که  که تی له ی برایه  بوونی لیسته  به ، که موو الیه هه

  الن له ی نوان گهت ک ب بۆ برایه تایه ره ک و سه یه توان نموونه  ده هناوه
  .مووی عراق دا وور و ههکوردستانی باش

لی   و گهن کانیان بگه  ئاواته ی عراق به النی دیکه لی کورد و گه گه ی و هیوایه به
 ئاسۆی   و له وه بته تی نه هامه ری و نه سه رمه  تووشی چه کورد چی دیکه

کی  یه  شوه تی عراق دا به سه  ده  کورد له  ، پویسته وه وتن نیزیک بته رکه سه



رۆک کۆماری یان  پۆستی سه کورد   که نیا گوناح نییه  ته شدار ب ، نه  بهباش
  م له تی ، به و الی خۆیه م الو ئه  ئه کوو ماڤی به ب به  ههزیرانی هرۆک و سه
شتر رکی قایم بۆ با به سته ت و ده مانه  زه ،دخۆش کردنکموو هیوا و  ڵ هه گه

تی کورد و  رکردایه  ژیری سه  به  که ، یهن  ئارادا  له که رجه لوو مه  ههبوونی
شکی زۆری   به و گیر و گرفتانه  ئهکان یمانه  بوونی هاوپه ک و به فیداکاری خه

  .کرێ  ر ده سه چاره
وان  ئه  کهکانی ئران نابن  ک شیعه کانی عراق وه  ، ئایا شیعه یه وه ئهپرسیار 

  کی ئران و حیزب و رکخراوه زۆری خه ره ی هه  زۆربه نیا فیان له ته نه
النی   خون و فیداکاری گه  به النی ئرانیان که سیاسکان کرد و شۆڕشی گه

  ی که وه ڵ ئه  گه کوو له  خۆی الدا ، به رگای راستی وتبوو له رکه ئران سه
 ناو بردنی  النان و له  وه ر به ک هه  گرت نه وه سته  ده واوی به  ته تیان به سه ده

کانی هاوبیری خۆشیان تووشی  کوو هزه بوون به یار رازی نه کانی نه هزه
تی   سیاسه تیان له زایه  و ناڕه خنه  ره کهری کرد  ده ربه زیندان و ئیعدام و ده
 بیر  کانی عراق بۆ خۆیان و به خۆ شیعه ئا.بی  رده کۆماری ئیسالمی ده

 فیتی رژیمی  نن ، یان به یه گه  ج ده ی خۆیان کار و باری خۆیان به وه کردنه
 پک  ڕ به یان باوه دهن وان چه  ؟ ئاخۆ ئه وه جوونه کۆماری ئیسالمی ئران ده

 ؟ ئایا یه دمۆکاتیک و فیدرای و پارمانی ههتکی  وومههنانی حک
تی   ساڵ حکوومه80فیداکاری و ب ماندوو بوون   به ب که ڕه شووینیزمی عه

تی   حکوومه  له  کورد که ر به رامبه وستی به هه گرتبوو  وه سته  ده عراقی به
   به لقاعیده اوی ئهب ؟ ئاخۆ رکخر ب چۆن ده تی هه سه عراق دا ده

ئایا بن ؟  رداری کورد ده ست به  ده وه کانی دیکه و تاقمه سته دهوالسالم و رانس ئه
تی عراق و  تی حکوومه رکردایه  سه  بوونی کورد له نده  چه تی تورکییه حکوومه

موول  حه  تهکوردستانرمی  ی هه رئیداره رکووک بۆ سه ی که وه کخستنه یهر   سه له
 بیرکی   به کورد کهی  که ره حه م ر ده  به  لهنرسیار هندک پ وانه کا ؟ ئه ده

. وه  لک بدرته تانه م بابه ب ئه  ده ژیرانه  
مریکا و بریتانیا  ت ئه  تایبه تی جیھانی به سه کانی ده نده تی ناوه جگای خۆیه

  ستیان له  بۆخۆیان ده  که وه نه ت بده وه  دهی ب وره کی گه یه وه ته  نه ، ئاوڕ له
ن  وڵ بده وان هه  ئه  ، پویسته بووه  دا هه له و گه تی ئه هامه شکی زۆری نه به
.وه نه  بکه یانه یو زوم و زۆر  ئهبووی ره قه  

ی  وانه ت ئه  تایبه ر به ورووبه کانی ده ته وه  ده  که  هاتووه وه ئهکاتی 
  چی دیکه ناب و ناتوانن  ن که  تبگه  وه  له ش کراوه ر دابه  سه کوردستانیان به



  لک که ن ، گه که میلیۆنی ب40کی  یه وه ته تی نه وایه ته  بوون و ماڤی نه حاشا له
ی   ساڵ ئیداره13ی   ماوه  و له یه وتن هه النی تر و پشکه  ماڤی گه ڕی به  باوه
 کار و  ، بار کی زۆر له یه  شوه توان به ۆ خۆی ده ب تی که لماندوویه  سه داخۆی

 زۆر وتی جیھان  ک که یه  نموونه سووڕن و ببته باری کوردستان هه
    .وه ری عراق بگوزرته رانسه  بۆ سه یه و نموونه  ئه خوازن  ئاواته

 
                         10.02.2005                    یسی الوه ریم ئه که


