
www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا23:33 28-4-2005

  
  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي!! .... !! .... بارودؤخةكة هةستيارةبارودؤخةكة هةستيارة

  
 بارودؤخي هةريمي كوردستان و ناوضةكة هةستيار بوو 1991هةتا سالَي 
تاين دراوسيش بة ئارةزوي خؤيان الَي جةنطي سارد هةبوو، وصنالَضونكة ملم

ياريان بة ضارةنووسي كورد دةكرد، كاتيك رِاثةرِين سةركةوت و بةرةي 
دروست بوو، بارودؤخةكة هةستياربوو ضونكة رِذيمي بةغدا كوردستاين 

ئيدارةي لة هةريمةكة كيشايةوة و تا رِادةيةك شثرزةيي ئةمين و ئيداري و 
مادي هةبوو، لة كايت يةكةم هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان بارودؤخةكة 
هةستياربوو ضونكة ئةزموين هةلَبذاردن و رؤشنبريي تةواومان نةبوو 

 1992دواي هةلَبذاردين . ةر دميوكراسيةت و كؤمةلَطاي مةدةينلةس
ئامادة نةبوون ئةجنامةكةي ) جةماعةت(بارودؤخةكة هةستيار بوو ضونكة 

ت كرا بة دوو بةشةوة و هةر ئةوةش بووة هؤي الَ بكةن و ناضار دةسةالَقةبو
يعتريافيان بةوي ديكة نةدةكرد،  كة هيضيان ئ،)يان دوو ئيدارة(ئةوةي هةريمي كوردستان ببيتة دووبةش 

شةرِي ناوخؤ دةسيت ثيكرد و .  ئيعتريافيان بة حكومةيت توركيا و سوريا و ئيران دةكردالَم هةر دووالَبة
ئةوةش وايكرد بارودؤخي كوردستان نةك هةر هةستيار بيت بةلَكو مةترسيداريش بيت و لةو 

بارودؤخةكة بة هةستياري مايةوة ضونكة . ان برابارودؤخةشدا ثةنا بؤ شةيتان و جاشةكان و جنؤكةك
 باشتر بوو لةو نيمضة ئازاديةي كة ئيمة لة صيت دراوسيمان هةبوو رِذيمي سةداميان ثالَهةرضي و

 بارودؤخةكة هةر ناتةواو بوو 1998دواي ئيمزاكردين رِيككةوتننامةي واشنتؤن . كوردستان هةمانبوو
 دةكران و تا ئةمرِؤش لةطةلَدا بيت هةنديكيان هةر صبةجصج)  ئاساالَةكيس(ضونكة بةندةكاين رِيككةوتن 

 نةكران، كاتيك دةنطوباسي رِوخاين رِذيمي سةدام هاتة ئاراوة بارودؤخةكة هةستيار بوو ضونكة صبةجصج
كاتيكيش سةدام هةرةسي هينا ثييان طوتني . نةماندةزاين دواي سةدام لة عيراقدا ضي رِوو دةدات

بارودؤخي (لةسةر .  برِؤن ناوضة كوردستانية تةعريب كراوةكان ئازاد بكةنصودؤخةكة هةستيارة و ناببار
بةردةوام بوين و نيمضة دةولَةتيكمان طؤرِيةوة بة فيدراليةتيك كة هيشتا نة سنوور و نة ) هةستيار

دؤخي هةستياري عيراق بة م بة هؤي ضاوةرِواين ئاسايي بوونةوةي باروالَنةبؤتةوة، بةالَضارةنووسي يةك
 تاواين شارةكاين كوردستامنان بوونة قورباين تةقينةوة و صدةيان سةركردة و كادير و خةلَكي دلَسؤزي ب

رِاطةياند و لة ) بارودؤخي نائاساييمان(كارة تريؤريستيةكان، ئيتر لةو رِؤذةوة بة خؤمان كةوتينةوة و 
 شارةكاين كوردستاندا ئةوةندة خالَي ثشكنينمان داناوة و هةمو شار و شارؤضكة و لة هةموو دةروازةي
 جار مرؤظ تةمةناي مردن و تةقينةوةيةك دةكات بةو صئةوةندة ئيجرائايت ئةمنيمان كردووة كة هةند

لة ئاسايش و ثؤليس و ) هةندي(هيوايةي لة قةرةبالَغي خالَةكاين ثشكنني و كةمتةرخةمي 
بة خؤي و ضةند ) زةرقاوي(رِزطاري بيت، ضونكة من دلَنيام ئةطةر ثيشمةرطةكاين ئةو خالَي ثشكنينة 

يةكةوة بة هةنديك لة خالَةكاين ثشكنينماندا برِوات، ئةوا زؤربة ئاسايي تيثةرِدةبيت و كةس ) مؤنيكا(
) زؤربةيان(ليرةشدا براياين ثؤليس و ئاسايش هةقيانة ضونكة بةرثرساين ئيمة !  دةضيت؟ص بؤ كوالَنا
. نةي ثشكنيندا بوةسنت كة بؤ ثاراستين خؤيان دانراوة و هةر خؤشيان دايانناوةالَادة نني لةو خائام

تاين الَئيستاش هةر بارودؤخةكة نائاسايية ضونكة نازانني ئايا كورد لة عيراقي تازةدا ضي دةكات و و
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لةمةودواش ! كةيدا دةكةن؟ كورد و كيشة رَِةواالَ و كؤمةلَطاي نيودةولةتيش ضؤن مامةلَة لةطةصدراوس
من طةشبني نيم . بارودؤخ هةستيار دةبيت ضونكة نازانني دوو ئيدارةكةي حكومةت ضؤن دةبيتةوة بة يةك

 لة برادةراين سليماين و هةولير وازيان لة هةموو مةسةلة ضارةنوسسازةكاين صضونكة هةستم كرد هةند
بوون بزانن ثاريت لة سليماين و يةكييت لة هةولير ضةند كورد و كوردستان هينابوو تةا سةرقالَي ئةوة 

دةنطيان بؤ كورسيةكاين ئةجنومةين ثاريزطا هيناوة و ئةوةيان لة بري خؤيان بردبوةوة كة ئةو دوو حزبة 
ةوة ثةمياين رِيكةوتنيان مؤر كردوة و بؤ ثةرلةماين كوردستانيش بةيةك ليست داخلي ) 1998(لة سالَي 
من ثيم واية بؤ ماوةيةكي ديكةش هةر بارودؤخةكة هةستيار دةبيت ضونكة ئيمة جاريكي .  بوونهةلَبذاردن

 دةكريني يان تا ضةند ئيمة خؤمان بة الَديكة طةرِاينةوة بؤ عيراق و نازانني تا ضةند ئيمة بة عيراقي قةبو
يكةي دوو سالَيشة لة رِذيمي سةدام ئةوة ضواردة سالَة نيمضة ئازاديةكمان هةية و نز! عيراقي دةزانني؟

  !. قوتار بني و بة ئاسودةيي بذين؟) بارودؤخي هةستيار(رِزطارمان بووة، ئاخؤ رِؤذيك دةبيت لة 
 

2 


