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  سةردار عةيل كةرميسةردار عةيل كةرمي... ... سةرؤكي هةرصم سةرؤكي هةرصم 

  
موو شۆڕش  هه له وت که که رده وا بۆمان ده  ئه وه ینه مان بده که ته  مژووی میلله ر ئاوڕک له گه ئه

رکردنی  به سته  پناوی ده مان له که له کانی گه وه وبزووتنه وه موو جوالنه هه ڕین یان له و ڕاپه
تی  رایه تی و ڕابه رکردایه هز سه کی به تیه سایه ن که الیه  له میشه خۆیی هه ربه ئازادی و سه

و  تی ئه رایه  ڕابه ی که سانه وکه  ناوی ئه  به وه ته ستراونه کان به  شۆرشه ک له ریه  هه ، واته کراوه
ستی  النی ژرده کانی گه زۆری شۆرشه ره ی هه ت زۆربه  نسبه مان شت به یان کردووه،هه شۆڕشه

ها  نده  جیھان چه  بوو که  ئازادیخوازانه وه م شۆرش و بزووتنه ی ئه ڕگه ر له  هه ان بۆیهتری جیھ
ستی  به ی مه وه دا ئه لره.   مژوودا نووسرا تا له تا هه  ناویان بۆ هه ی ناسی که رکرده  سه وره گه
} عراق{کوردستانیرمی   بگومان هه رمی کوردستانه تی هه رۆکایه م سه بکه باسی لوه  که منه
کانی  ریه روه  سه زراوه ی دامه وه نوێ دروستکردنه رله کاتی سه رله کو هه ک ئستا به  نه بووایه ده
  بووایه ش ده مانه  پاڵ ئه زائی له زگای قه ت و ده مان و حکومه رله  په  بریتی بوون له رم که هه
کی  ند هۆیه ر چه به م له رمش دانرابا به تی هه رۆکایه ز سه1992 سای   له وکات واته ر ئه هه

کی  یه ره ژر به  له وکاته  ئه ی ڕزگاریخوازی کوردستان که وه تی بزووتنه  خسوسیه ت به تایبه
ڵ  گه رـم له رۆکی هه جاتی سه  له چاک زانرا که وا به}ی کوردستانی ره به{ناوی کگرتوو بوو به یه
کتر  ر یه به  له وه داخه الم دیسان به بژردرێ به رم هه ک بۆ ههر مان ڕابه رله بژاردنی په هه
کی  یه سته ناچاری ده  ژرپ به ت خرایه نگی میلله تی،ده سکی حزبایه کردن و بیری ته بول نه قه
ڕی ناوخۆ  گیرسانی شه هۆی هه کی ئجگار کورت به یه  دوای ماوه رم دانرا که تی هه رۆکایه سه
  چونکه وه  شایه وه رم هه تی هه رۆکایه ی سه سته ی ئیسالمی ده وه تی و بزووتنهک نوان یه له
 داوای کرد   که وه تکرایه  ڕه وه کتی یه ن یه الیه رم له تی هه رۆکایه ی سه سته م بیاڕی ده که یه
ڕبوونی  په سۆماڵ، ئستاش دوای ت  و نه فگانستانه  ئه ست کوردستان نه ڕ بووه  شه رچی زووه هه
رم زۆر  رۆکی هه دا بوونی سه  گرنگه م قۆناغه مان و له رله بژاردنی دووم په ڵ هه گه  ساڵ له13
رمی   هه مین له کی یاسایی و سیاسی نه ی هیچ بۆشایی یه وه تکی مژوویه بۆئه رووره زه

رۆکی  تی سه سایه  که ری کوردستانه ماوه موو جه خی هه ی بایه ی جگه وه دا ئه لره. کوردستان
زانین  ک ده موو الیه ک هه رم وه رۆکی هه تی سه سایه  که ت به باره تی سه کانیه ته سه رم و ده هه
تی  رۆکایه رگرتنی پۆستی سه  بۆ وه ره سه کی له مووالیه ندی هه زامه سعود بارزانی ڕه ڕز مه  به که
و بوونی  توانایه هزو به کی ئجگار به تیه سایه کهنی  ڕز بارزانی خاوه رم بگۆمان خوودی به هه
رمی  ی هه ئاینده موو کورد که  بۆ هه واییه رم دنه تی هه رۆکایه  سه ڕز بارزانی له به

وتن و زیاتر  و پشکه ره هتد به.. تی یه  ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمه له} عراق{کوردستانی
 14م  ی ئه ماوه لیش له مه کی عه یه شوه وبه لی کوردستانه هواکانی گ  ڕه ستھنانی مافه ده به

نووس   چاره موو بیاڕه ی هه رچاوه ز سه1991هاری  ی به که زنه ڕینه مه ی دوای ڕاپه ساه
ڕز  ک به هز وه رۆککی به ،بۆیه بوونی سه بووهولر   پیرمام و هه مان له که له کانی پرسی گه سازه

 تاکی  تی که تایبه ر دوژمنانمان به رامبه  به تی تاکی کورد له سایه  بۆ که هزبوونه بارزانی به
ب وویست و  م به رده  هه  چونکه کردووه تی خۆی نه سایه  که ستی به درژایی مژوو هه کورد به

ن   خاوه بۆته ونه کانی کوردستان ناوی هاتووه ره  داگیرکه ته وه هک هاووتی د زووی خۆی وه ئاره
تی  سه وا ناب ده رمیش ئه رۆکی هه کانی سه ته سه  ده ت به باره خۆ، سه ربه کیانکی سه

1 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  12:04 11-5-2005

کانی  ته سه تی عراق ده وه ڕوبردنی ده  یاسای کاتی به ی که وه بیانووی ئه سنووردار بکرت به
کانی  ته سه رک و ده واوی ئه یکدا ته ند بگه  چه له  که ری عراقی سنووردارکردووهرۆک کۆما سه

کاربھنی   ڤیتۆ به یه کانی بۆی هه  جگره کک له ریه و بچووک هه  ساده ره ی هه  نموونه دیاریکراوه
رۆکی   سه  لهک باس یه ندو بگه  هیچ به دا له و یاسایه م له رۆک کۆمار به ربیاڕیکی سه دژی هه

رم  ت بۆ هه ستوری تایبه توانی ده رمی کوردستان ده مانی هه رله  په کۆ ده رم ناکات به هه
نھا بۆ قۆناغی   ته یه  عراق هه له  که و یاسایه کی تر ئه الیه روها یاسا دابرژی،له دابنت هه
ک دوای رووخانی ڕژمی سیاسی و ت وه موو ده  هه  که ش شتکی سروشتی یه مه  ئه یه وه گواستنه

رمی  هه  له که الم بارودۆخه ڕت به په  تده وه  قۆناغی گواستنه مکی تر به گۆڕینی بۆ سیسته
  ته مان و حکومه رله ن په  خاوه  ساه  ه14ی   ماوه رمه و هه  ئه  چونکه کوردستان زۆر جیاوازه

ڕکردنی   چاوه نھا له کو ته  به ی عراق نی یه وه  قۆناغی گواستنه ندی به یوه  هیچ په واته که
ی دا  میشه ستوری هه  ده ی فیدرالی میژووی جوگرافی له وه  بۆ ئه ی عراقه وه زراندنه ی دامه پرۆسه

 و  ته وه  ده  ساه80   زیاتر له ی عراق که وانه  پچه  به واته که. سپت بنووسرت و بچه
می  ورو سته  ژر جه لی کوردستان له تی گه تایبه النی عراق به رای گه تک و مژووه درژایی ئه به

نھا  ش ته مانه موو ئه  هه سات بووینه ها کاره نده کان تووشی چه دوای یه ک له  یه  دکتاتۆره رژمه
یی رژمی شمولی   ژر سایه برد له ده ڕیوه واوی عراقی به  ته سک بوو که  که رمانی تاکه  فه به
باتكی سیاسی و  ت خه نانه  ته خۆنی یه ربه ن کیانکی سه تا ئستا خاوه م کوردستان هه به

واکانی   ڕه واوی ماف و داخوازیه  بۆ دابینکردنی ته کداریشی پویسته  چه یه وانه تی و له الیه کۆمه
  ت که حکومهمان و  رله  پاڵ په  له ته سه ده رۆک به  سه رم پویستی به  هه وه رئه به له
رمی کوردستان دیاری  ستورک بۆ هه ی ده  چوارچوه کانی له ته سه رک و ده یان ئه که ریه هه
 پاراستنی  کو گرنگ له  به رم نی یه رۆکی هه کانی سه ته سه  فراوانی ده کرت گرنگ لره ده

ڕز  بارزانی باوک و بهدرژایی مژووی کوردستانیش   کوردستان به  له می دیموکراسی یه سیسته
  .ی دیموکراسی و ئازادی بوونه شخه گری مه سعود بارزانی هه مه
   لمانیا ئه/ریم لی که ردار عه سه
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