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  هةذار مةعروف نصرطسةجاأيهةذار مةعروف نصرطسةجاأي. . دد ...  ... عةرشص لة ئصسك و ثروسكعةرشص لة ئصسك و ثروسك
 هةر تصيداكة، لة ئةوروثاي أؤذاوا سيستمي ثةرلةمانييدواي جةنطي جيهانيي دوهةمةوة لة لة وةتةي 

ضوارسالَجاري لة هةلَبذاردين دميوكرتيي ئازادا أصطة بة طؤأيين دةسةآليت سياسي يا مانةوةي دةتوانري 
وبنةمالَةو مري و دةرةبةطةكان   ثاثا و قةشةو خصلَو دةسةآليت سياسي لةجصطريبووة، ترصبد

طرنطيي زؤربةي ئةوروثيية كان بة هةلَبذاردن كةمبؤتوةو لة هةندص وآلتا أصذةي ئةوانةي ، سةندراوةتةوة
كة ئةمة بؤخؤي زياين طةورة بة دميوكرايت دةطةيةنصت ضونكة ، 40%دةنطيانداوة جارهةية دةطاتة ذصر 

بةآلم دةنطدةران و . ومةيت هةلَبذصردراو نوصنةرايةتيي كةمينةي ئةو وآلتة دةكات نةك زؤرينةحك
 يا حيزبة  براوةدةنطنةدةراين ئةوروثي ئةرخةيان و بصخةمن ضونكة دلَنيان لةوةي كة ئةطةر حيزيب

هةلَبذاردين دةتوانن لة ، براوةكان ثةميانةكاين ثصش هةلَبذاردنيان كةهاتنة سةر حوكم بةجصنةطةياند
بؤية بؤ ئةوروثاييةك . لة سةر تةخيت كاتيي دةسةآلت اليانبةرن، بة هةلَنةبذاردنةوةيانداهاتودا 

بؤ كوردصكي  دصتة سةر حوكم ثرسيارصكي هصندة طرنط و ترسناك نية وةك ئصستا ثرسياري ئةوةي كص
  لة هةلَبذاردنةكان مانط4 دواي ثتر لة ئةوةي كة تا ئصستا. أؤشنبري و سياسي لة كوردوستاين باشوردا

جصي نيطةراين ، و ثةرلةماين كوردوستان هصشتا يةك كؤبونةوةي بؤ نةكراوةأصنةكةوتون  ثاريت و يةكصيت
باشوري  و هةراساين و بطرة توأةيي خةلَكي ستةمديدةي كوردوستانة و بةها و سةنطينيي سياسيي

) ئةطةر هاوثةمياين أاستةقينةمان بن؟ ( دووركوردوستان الي عةرب و دراوسصكان و هاوثةمياناين نزيك و
لة دلَ ترس و دلةَأاوكص لة ثاتةبونةوةي نةهامةتيةكاين شةأي كوردبةكورد بةكوشتدان ، كةمدةكاتةوة

بةآلم طوماين ، وتن نازاننيةئةطةرضي ئصمةي كؤمةآلين خةلَك لةوردةكاريةكاين أصكنةك. ضةكةرةثصدةكات
ية كة ئةو تةخيت خونكارية سةر سياسييةيت و ضؤنايةتيي دةسةآليت تصدانية كة كصشةكة كصشةي ضةنداي

لةسةر ئصسك وثروسكي سةدان هةزار مرؤظي كوردي عصراق و بةرهةمي أاثةأيين بة خوصن و أؤندك و 
و أصكةويت مصذويي سياسةيت نصونةتةوةيي   و ئةجنامي سياسةتة كةرايةتييةكاين سةدام1991بةهاري 

بليمةتيي نةك لة ئةجنامي سياسةيت أاست و حةكيمانةو ، هاتؤتة كايةوة ةتدواي نةماين بلؤكي سؤظي
لة  دةسةآليت سياسيان ئةوانةي! حيزب و سةرؤك تريةو بنةمالَيةك طشتييهيض سةرؤك و سكرتصري
أؤدا هةية وةك دةسةآليت وةزيرو سةرؤكوةزيرصكي وآلتصكي دميوكرتيي وةك كوردوستاين باشوري ئيم

نية كة بة سةدان بةندو داوي ياسا و كولتوري دميوكرايت و مؤرال و .. .. نيا وئةلَمانيا و بةريتا
دةسةآليت دةسةآلتداراين . َ وفراواين مصذويي سنوري بؤدانراوة و شةتةكدراوةأؤشنبرييي قوولَ
ئةو ، قةو درصذدةبصتةوة بؤ هةموو كايةو بوارةكاين ذياين طشيت و تاكيي مرؤظي كوردةكوردوستان موتلَ

لة ذصردةستدايةو   عصراقي ملصؤن ئينساين كوردي6تر لة ي ) !ناأاستةوخؤش شةرةف (آلتةيةكة بذيودةسة
ئةو  اليةنطراين أاستةقينة يا هةلثةرست و مشةخؤري عةرةيب بأصك لة بةرماوةكةشي دةطاتة دةست

 ةكاينثرؤذ طوصي لة قورسايي كة مرؤظ لة كةنالة كورديةكانةوة. دةسةآلتة لة دةرةوةي كوردوستان
مةطةر دةسةآلتداران هةرخؤشيان ، دةبصت كة مليؤنةها دؤالري ئةمريكيةئاوادانكردنةوةي كوردوستان 

بة صين ئالَ وطؤأي لة ناوةوةو دةرةوةي كوردوستان بزانن بأي ئةو ثارةيةي كة لةثشيت ثةردةوة 
ري كوردوستان باشو سةري سوأدةخواو سةرسامدةمصنصت كة ئاسيت ئاوةداين مرؤظ، ضةندة ثصدةكرص

بؤ ئةورثاي أؤذهةآلت؟اين كةمةوة وآلت هصشتا نةطةيشتؤتة ئاسيت بةالي  سالًَ حوكمي كوردي بؤ13دواي 
تةقينةوةكاين  دةسطاي ثزيشكي سةردةم برينداري لة بواري تةندروستيدا بؤ دةبصت لةبةر نةبونيي منونة

دا ) هاوآليت (وةك لة دوا ذماةي ةبصتيان بؤ د ئةم دواييةي هةولصر أةوانةي ئصران و توركيا بكرصن؟
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 لة ناو خودي دةسطاي ثؤليس وئاسايشي طةورةية بكةراين تاواين ئةو تةقينةوةيةي سةرةداوباسكراوة
وةك  ( هةولصركاينأةوشي نةخؤشيي دةروين لة نةخؤشخانة يان بؤ دةبصت جص وشوصن و ؟دابصت ثاريت

 باسي دةكات ئةوةندة دا)  لة نةشتةر16/5/2005أؤذي كوردوستان نصت ي لة أةشيد دوكتؤر أةوشت 
 و خةواندينشايستةي شوصين ضارةسةر  بةصتخراث بصت كة ئةطةر ئةوروثييةك لة نزيكةوة بيبين

باسي أصيةكي   كة ثار سةرداين كوردوستاين كردهاوأصيةكم؟صتنةزان ةيشيلةكةي يان ثسةطةك
لة وةرطرتين  دقي كرد كة ضؤن دواي ضةند هةفتةيةكجبةي نوص و سةيدساةهةلَ نصوان تازةقريتاوكراوي

بةرين و قوولَ و قورسةكان و  ليستةي كةموكوأية. تةثيوةو ثأبوة لة بةرزي و نزمي لة بةلَصندةر
هةردو ئيدارةي  كة بة ناوي كوردةوة بة بةرتيلخواردن و طةندةلَي و تةخشان و ثةخشاين مليؤنةها دؤالر

  !لصدروستبكةيت كة لة هةولصرةوة بطاتة سلةمياينصكي ) شريت (باند دةدرصت بةشي ئةوةدةكات كوردي
يةكطرتنةوةي  بؤية مسةلةي سةرؤك و مةرجةعييةيت سياسي و كؤبونةوةي ثةرلةماين كوردوستان و

 دةبصت لة سةر  باشيهةردو ئيدارةي كوردي الي من تا ئةو جصية طرنطة كة ضةند كاردانةوة و أةنطدانةوةي
كؤمةآلين خةلَكي كوردوستان لة دصهات و طةأةكة هةذارنشينةكاين   أؤذانةيعنةويي ماددي و مةذياين

  !لة سةر ذياين ئةوانةي كة هةميشة سوتةمةنيي شؤأشةكاين كوردوستان بوون، شارةكاين كوردوستان
أاستةوخؤ دةسةآليت  دةسةآليت سياسي كة لة كوردوستاندا خأبونةوة و ضأبونةوةي موتلَةقي لة أاستيدا

يا تةنانةت دوحيزيب مونافيسي وةك ثاريت و  لة دةسيت يةك كةس و يةك بنةمالَةو يةك، وريشةئاب
 بة بص بنضاوكردن و لصثرسينةوةي ثةرلةمان ودادطاكان و، ) ئةوة ئةجنامةكةيةيت كة دةيبينني (ينك يشدا

تا لة  مصديايةكي بةأاسيت ئازاد كة بةداخةوة هصشموعارةزةي سةرجادةي دةرةوةي ثةرلةمان و
 لة ذصر داهؤلَي دروستبوين بة ئةسثايي و بة خشكةيي جؤرصكي كوردية لة ديكتاتؤريةت،  نيةداكوردوستان

كة طةيل قوربانيدةري كورد نابصت لة ذصر هيض درومشصكي ، تصنةري دميوكراتيداةخةلَدزصو و درؤزن و
ضونكة ، قوبولَي بكات. .. .عةرةيب و كةركوك وشؤظصنيةيت خةثصنةري وةك مةترسيي دةرةكي و تصرؤر و 

زؤرينةي  ئصمة كاتصك لة بةرةكاين شةأي دذي تصرؤري ئيسالمي و شؤظصنيي عةرةيب سةردةكةوين كة
  . دلَيان بة حكومةتة هةرصميةكةيان خؤشبصت و شانازيي ثصوةبكةن كؤمةآلين خةلَكي كوردوستان

  :ثاريت و يةكصيت
عةقآلنيي كوردي و هيض هصزصكي ، ت و باش نيةيةكطرتنةوةي هةردو ئيدارة بة هةرنرخصك بصت أاس

بو  شل  سالَة كوردي هةر ضوارثارضةكة كول و10نزيكةي  ئصوة كة. كاتتان لصنادةرةكيش داواي شتصكي وا
 لة كردة ناشريينترين و بصتامترين وشة) يةكبون و يةكطرتنتان (لة طةلَتان و يةكتان نةطرت و وشةي

هيض لة وةزعي كؤمةآلين خةلَكي كورد ناطؤأصت بة ، يشي بضصتة سةركي ترصبا سالَ دا كورديفةرهةنطي
! كة هصلَي سوروتةيل كارةباي مليؤن ظؤلَتيي نصوانتانةمةرجصك ئاشتيي ناوةوةي هةرصمي كوردوستان 

با لة ماوةي ضةند مانطيي داهاتوي ثصش هةلَبذاردين هةرصم و سةرتاسةريي عصراق ي . بثارصزن
ي ) ناوي دةنصن ضي بؤ من طرنط نية (شؤأشي ناوخؤ، أيفؤرم، ضاكسازي، ضاوةأوانكراودا طؤأان

بطةيةنصتة ئاستصكي وا كة دؤست و ناحةزو دوذمن ، هةر كةس هي ئيدارةي خؤي، ئيدارةكةتان
  !ثاداشيت دةنطدان بؤتان كي كورديشئينجا لة خةلَ، دةسخؤشانةي لصبكات

   بة هةلَبذاردنصكي ثاك و بص فأوفصلَ؟أصطة دةدةن، بةآلم ثا شاو ثاثاي ثرسيارةكان ئةوةية
مافصكيي خودايي و موتلَةق و بص ضةنوضوين  ئةجنامةكةي دةثةذرصنن؟ يان حوكومكردين كوردوستان بة

  !دلَنيانيم كة وانةبن! هيوادارم وانةبنخؤتاين دةزانن؟ 
 ئةلَمانيا / 16/5/2005/ 
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