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  طةرميانطةرميان /  / ي كوردستان ي كوردستان بةرةبةرةي ي جــةماوةرجــةماوةر
  
  
  

و صبابةرةي جةماوةري كوردستان يةك ريزيو يةك مالَيو خيتايب سياسي كورد دابِريذ
  . يينيي ئةجنومةين ئاسايشي نةتةوةيي كوردالَمسؤطةري بكات ببيت بة بناغةيةكي ثؤ

ني بؤ سةربةخؤيي ئةي طةيل كوردي ستةمديدة و خاوةن ثيناسةي ِرووباري خوينبةخش
دواي ئةوةي سةركردايةيت ثاريت و يةكييت كؤمةلَة تةنازوليكيان بؤ عةرةبة ! كوردستان

شؤظينيةكان و مةزهةبيةكاين كؤنطرةي ثريمام و لةندةن و ناصرية كرد، ئةوة بووة هؤي 
… ئةوةي نةيانتواين تاكة بةلَطةيةكي نوسراو بة ئةمريكا و هاوثةميانان مؤربكةن

  . ةك دةشبينن، ئةوةتا باجةكةش طةلةكةمان دةيداتوهةر و
  و و كؤِري سةربةخؤيي كوردستان)  هةولير و لةسليماين(ستراتيذي نةتةوةيي ناوةندي ئاظيستاي مؤلَةت ثيدراو ! هيذايان

م سالَدا ي ئة14/2لة ريثيواين . بةرةي جةماوةري كوردستان، سةربةخؤيية بؤ كوردستان لة دةولَةتيكي قانووندا
 بةرةي جةماوةري  و ئةمِرؤش كؤِري سةربةخؤيي كوردستان. ياداشتيكمان بةو ناوةرؤكةوة ثيشكةش بةنوينةري ئةمريكا كرد

 دلَسؤزو نيشتمانثةروةري رةسةين كورد لةخؤيان  و كوردستان بؤ ئةو مةبةستة ثريؤزة سةدان هةزار لةجةماوةري بياليةن
 بةرةي جةماوةري  و هةر بؤية ناوةندي ئاظيستاو كؤِري سةربةخؤيي. ةوو زؤربوون دانكؤ دةكةنةوةو رؤذ بةرؤذ لةبر
  و  حوزةيراين ئةم سالَدا بِرياري بةستين كؤنفرانسيكي نيودةولَةتيي بؤ كةركوك و كوردستان لة مانطةكاين مايس

  و  مةندةيل و  جلةوالو شارةبان و قني مةمخورو كةركوكةوة بؤ خانة و شةنطارو موسلَ(ضةسثاندين سنووري كوردستان لة 
  و بؤ ئةجنامداين ئةو كارة نةتةوةيية ثريؤزة داواي هاوكاريي. لةشاري كةركوكدا، دا) . دةظةري ئيفليج(بةدرةو جةسان 

 مالَمي نةدايةوة، بةالَ يةكيتيي كراو ئةميان رازي نةبوو ثارتيش وة و مؤلَةيت كؤكردنةوةي ثارةي مةسرةيف لة ثارتيي
لة .. بةِريزان. كةسايةتيية نيشتمانيةكان لةناوياندا بةزؤري ناسراواين ئيلي جاف هةموو ئامادةييةكيان ثيشاندا

دا نوينةري بةرةي جةماوةري باشووري كوردستان بانطكرا بؤ قونسوليةيت ئةمريكا، لةم ضاوثيكةوتنة زياتر لة 9/11/2004
  و  قانوين طةيل كوردة دةولَةيت سربةخؤي خؤي هةبيت و ايف سروشيت كاذيريةدا بؤيان دووثاتكرايةوة، كة مصس

و ناردنةوةي عارةبة ) 58(كردين مادةي ص ي ئةم سالَ داواي جيبةج14/2جةختكرايةوة سةر ناوةرؤكي ياداشتةكةي 
 قةرةبووكردنةوةيان  و ان جيطاكاين باوو باثرياني و  كوردستانيةكان بؤ شوين و  هاتنةوةي كوردة ئاوارةكان و هينراوةكان

  لةسةرخؤ بة عارةب دةكريت و ةوةية كة كوردستان قؤناغ بة قؤناغ1925كرا، ضونكة هةر وةك بؤيان روونكرايةوة، لةسالَي 
هةر ضةندة ئةوان نوينةرةكاين حيزبةكاين .  كيمياباراين دانيشتواين كوردستان زيندووتريني بةلَطةكانني و  كة ئةنفالو 

ةوة تاوانبار دةكرد، كة ياساي ئيداريي كايت عيراقيان ئيمزا كردووة بةقسةي خؤشيان مندالَيش نة ياساي لةو كورديان ب
ضونكة سنووري باشووري كوردستاين تيدا دياريي نةكراوةو نةضةسثينراوةو ( نة ئيمزاشي دةكات  و ضةشنة دادةِريذيت

ميان ئةوة بوو طةورةتريني تاوان لةطةلَ كوردا كراوة، الَنةكراوة وةكردين دةستنيشانيان صكاتيكي سنوورداريش بؤ جيبةج
 دلَنيايانكردن كة جةماوةري باشوري كوردستان  و م بةرةي جةماوةري كوردستان هةر سووربوون لةسةر داواكاينالَبة

ثييان . ا هةلَنابذيرنكوردستانيش لةذووري داخراود/ ثةرلةماين نا دميوكراسي و عيراق ناكات) هةلَبذاردين(هاوبةشيي 
 نةتةوةيي باشووري كوردستان مؤركراو ضةسثينراو ثةرلةمانيكي جةماوةريي  و كاتيك سنووري سروشتيي: طوترا

لةسةرانسةري كوردستانداو بؤ كوردستان هةلَبذيردرا، ئةوجا ئةو ثةرلةمانة بِريار لةسةر ئايندةي كوردستان دةدات، لةطةلَ 
  . ة يان ناعيراقدا مبينيتةو

 تةلةفزيؤن و  و  بذيويي و هؤي راطةياندن و تالَ ئةوةيشدا ثارتةكان خاوةين دةسةلَبؤ نوينةري ئةمريكا بةيانكرا كة لةطة
تيدا ئةجنامي الَي هةفتةنامةي هاوو199 دواي دييدارةكة لةذمارة صساتةلينت، هيشتا هةر كةميينةي جةماوةرن، رؤذ

  و تدارةكان بيزارنالَي جةماوةر لةثارتة دةستة%70ستييةي دةسةملاندو تييدا هاتبوو، كةلةراثرسييةك بينرا، كة ئةم را
، لةبةرئةوةي ئؤثؤزسيؤن كةجةماوةرةو سةركوت دةكريت ولةِراطةياندنةكانياندا مايف صنايانةويت دةنطيان بدةن

دواي ديدارةكةي . بةناوي جةماوةرةوة ليكردن، بؤية داواي ميدياو راطةياندين ئازادمان بؤ جةماوةر صقسةكردنيان نادةن
  . كورسيان دانا بؤخؤيان ووةكو خير ضةند كورسيةك درا بةضةند اليةنيكيتر) 82(، دميوكراسيةت لةطؤِرنراو ) 9/11(
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ةوة،  طةالين عيراق كردلَهاوثةميانان دِرةندةترين ديكتاتؤرو ِرذيمة فاشستةكةي بةغايان لةكؤ: تياين خؤشةويستالَهاو 
بةشداريي نةكردنيان لة ) موقاتةعةو( واتة دةيان طروثي جؤراوجؤر بِرياري 47 ئةوةشدا لةسنووري عةرةبدا لَلةطة

  يةكيتيي و  ئةوةي بستيك خاكيان داطري كرابيت يان ئةنفالكراوو كيمياباران كرابينت، ئةوةتا ثارتييصهةلَبذاردندا داوة، بةب
وةوة كة دميوكراسيانةو لةثةرلةماين ئايندة ديبلؤماسيانة كيشة نةتةوةييةكةمان ضارةسةر  هاوثةميانان بة ثاساوي ئةو 

ئةطةر ئةم كارةساتة رووبدات، ئةوجا . دةكةن، جةماوةر ضةواشة دةكةن، بؤ ئةوةي بةشداريي لةهةلَبذاردندا بكةن
وارتريني شةِرو ملمالنيش بؤ نةوةكاين داهاتوو  دذ و بةشيوةيةكي ياسايي كورد دةيسةملينيت كة كورد دؤِراوةو طةورةتريني

 هةزاران  و  هةزار قورباين ئةنفال120000ئةوان رازيني بةوةي دوو مليؤن كورد كةخاوةين زؤرتر لة . دروستدةكةن
ي باشووري كوردستانة، لةهةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستاندا بةشداريي %40 كة خاكةكةيان نزيكةي لة  و طةمشوردةن

  ؟ص قبوولَ دةكرصئايا تاوان لةمة طةورةتر ضييةو؟ بةك.  دةنط نةدةن و ننةكة
) سجلي( با ميذوو لة  و  كةسايةتيية نيشتمانييةكان دةكات، بانةبنة نانيشتمانيي و بةرةي جةماوةري طةرميان داوا لة حيزب

 نادميوكراسيية بكشينةوة، ئةطةر  و  نانةتةوةيية و  ناياسايي و تاواندا ناويان تؤمار نةكات، با لةم هةلَبذاردنة موزةيةف
 جةماوةر بةئاذةلَ دةزانن  و دةلَين، ئيمة وابةستةي ستراتيذيي حيزبيني، ئةوة دةيسةملينن نةوةي جةماوةري كوردستان نني

  .  رقي ثريؤزي جةماوةرو بِرياري ميذوو و ئةوا ئةوان
  -: بؤ ئاطاداريتان و  كؤببنةوةو مافةكانتان بستينن لة بةرةي جةماوةري كوردستان و دلَسؤزان وةرن

ي سةكؤي سةربةخؤي كوردستان دةكات، كة 22/11/2004بةرةي جةماوةري كوردستان ثشتطرييي داواكارييةكةي  -1
  داواتان ليدةكات 

  . بةشداريي لة دةنطداندا نةكةين
دا هيض ثةيوةندييةكيان بة بةرةي جةماوةري ليستيك بةناوي ليسيت سةربةخؤوة بؤ ثةرلةمان كانديدكراوةو لةم ساتة -2

  . كوردستانةوة نييةو ثالَيوراوي ئيمة نيني
 كيدا لَ لةطةصم ئاشكرا ناكريت، كالَدةدوين، بة) موسالَةحةي وةتةنيي(لةهةنديك الو شوين لةئاشتبوونةوةي نيشتمانيي  -3

 داوا طةرمياينئايا ئيمةي كورد ئيمةي .  بكاتصبوردن لة ك بؤ تاوانةكاين جينؤسايدكردين كورد داواي ليصئاشت ببيتةوةو ك
 سةرداراين عارةب بكةين ليمان ببوورن، يان ئةوان لةسةريانة دان بة تاوانةكانياندا بنين؟ ئةي بؤضي ئةو  و لة عارةب

 طوندي  و  شارؤضكةي4500 ثتر لة  و  ثيريو الوي كورد زيندة بةضالَ دةكران و  ذن و  مندال200000َساتانةي، نزييكةي 
 ئةنفال دةكران،  و  دانيشتواين نيشتمانةكةمان كيمياباران و كوردستان بة قوتاخبانةو مزطةوتةوة ويران دةكران

  . لةئاشتبوونةوةي نيشتماين نةدةدوان
  و  عارةيب كاركردن لةسةر طشيت ئاستةكان، بةِريبازي هاوضةرخانة بؤ جيابوونةوة لةعيراقي و بؤ خةبات: هيذايان

 كةركوك  و  طةرميان و دروستكردين دةولَةيت كوردي لةباشووري كوردستاندا، داواكاريةكاين بةرةي جةماوةري كوردستان
  :ئةمانةية

 سةرداراين عارةب بؤ ئةو جينؤسايدو تاوانانةي لةطةلَ كوردو نيشتمانةكةيدا كردوويانة بةِرةمسي  و ثيويستة حكومةت / 1
  . ة نةتةوةي كورد بكةنداواي ليبوردن ل

 دةزطا  و  كةركوك و موسلَةوة لةدام و  نةتةوةيي باشوري كوردستان بةطشت طةرميان و ضةسثاندين سنووري سروشتيي/2
  .  لةدةستووري عيراق دا ثيويستييةكي ثيشةكيية و نيودةولَةتييةكان

ةوة 1925 خةلَكيةوة بؤ بارو دؤخي سروشيت  و خاك طيِرانةوةي سروشيت كوردستان بة  و  بةتةواويي58دةبيت مادةي /3
  . بؤ ئاطاداريتان بةكوردي ناوي تكريت تاكة ِرييةو بةعقوبةش باطؤظةية. بةزووترين كات جيبةجي بكات

دةبيت لةطشت حالَةتةكاندا لةريي ثةيوةنديي ثةرلةماين كوردييةوة بة ثةرلةماين ) عيراق(ثةيوةنديي كوردو عارةيب /4
  . ةوة بيتعيراق

 جةماوةريي  و دا وةك ئؤرطانيكي سروشتيي و قانوين) طةرميان(ثيويستة بةرةمسيي دان بة بةرةي جةماوةري كوردستان /5
بؤ دابني ) هتد. … تؤِري هؤكاين راطةياندنؤ و لة بوودجة( مانةوةو هةلَبذاردين  و  طشت ثيويستيةكاين هةبوون و بنريت

اردين ثةرلةماين راستةقينةي كوردو كوردستان بةمةبةسيت ديارييكردين ضارةنووسيان ئامادة بكريت، تاوةكو بؤ هةلَبذ
  . بكريت

بؤجيبةجيكردين داواكاين بةرةي جةماوةري باشووري كوردستان ثيويستة بةالين كةمةوة هةلَبذاردن لةكوردستاندا بؤ /6
 ناياسايية دةبيت بةثيي ياسا نيودةولَةتييةكان  و ةماوةي ضوار مانط دواخبريت و ياساي هةلَبذاردنيش زؤر سةقةت

  .  رةت بكريتةوة و جةماوةر هاوبةشيي نةكرد لةهةلَبذاردنةكةدا بة ناشةرعي دابنريت% 40بِرطةيةكي بكريت بةوةي طةر لة 
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 نةكرين، داوا صجيبةج) 6-1(بؤ ئةوةي ريز بؤ ئةو هةموو طةمشوردةو ئةنفاالنة دابنين داوادةكةين تاوةكو داواكارييةكاين /7
 جيطاكاين دييكةدا دةذيني، بةهيض  و  ئةو كوردانة دةكةين كة لةشوين و لةسةرجةم دانيشتواين بةشةرةيف كوردستان

  . شيوةيةك بةشداريي لة هةلًبذاردنةكاندا نةكةن و، و تاكة ضارةسةر داواي ِريفراندؤمي جةماوةري دةكةين
 هةلَويسيت طشت ثارتةكاين  و مالَ جةماوةري كوردستان بةطشتيي ضاوةِريي وة و  طةرميان–ن بةرةي جةماوةري كوردستا/8

  :مي ثؤزةتيظي نةتةوةييان نةبوو، ئةوا داوا لةجةماوةري كوردستان دةكةينالَكوردستانن، ئةطةر لةماوةي هةفتةيةكدا وة
 بةنةضوونيان بؤ كؤمثانياو دةزطا طشتييةكان لة  و ان بازاِري و  دياري بكريت بؤ مانطرتنيان بة داخسين دوكانصرؤذ/ أ

  . بةيانيةوة تاوةكو نيوةِرؤي ئةو ِرؤذة
    .  ئةمة درومشةكانة و  تا نيوةِرؤ، بةخؤثيشانداين جةماوةريي لةشارةكاين كوردستان هةلَبسنتص دياري بكرصرؤذ/ب
ي الَئا/  طةر ريزي ئةنفال ئةطرن-3. ص ئةوسةربةخؤييمان/ صعيراق ضيتيمان ناو/ 2  بؤ حةمرين هةموو ئةمرين/ 1

  . عيراق داطرن
 ئيمةي طةرميانيي جةرط سوتاوي خاوةن دةرياضةيةك طةمشوردةو -:دلَسؤزو بةئةمةك و سةربلَندةكاين نةتةوةكةمان

دةكاين سةدام  ثيي جةالصئةنفال، ئةوةتا عارةبة شؤظينيستةكاين مةجليسي حوكم و ئيدارةي كايت عيراق ثيمان دةلَين ج
 صي ناهيلَني دةيانةوص ثيي ئةسحابةكاين دةزانني ومولَكي خؤمانةو بةجصلةسةر خاكي كوردستان تا ئةوكاتةي ِرووخا، بةج

دلَنياين لةهةلَويست و مةردايةيت وشةرةفمةنديتان بفةرمون لةو ِرؤذةي بِرياري لةسةردةدةريت، . بةعارةمبان بكةن
 خويناويةكةمان بكةن، بؤ قؤناغي يةكةم بةبازاِر داخسنت وِريثيوان و خؤثيشانداين هاوبةشي ناسؤرة ميذوويية

  . شارستانيانة، بؤ داهاتووش خاوةين هةموو ووزةكانني
وكردنةوةي و بةبةردةواميو الَ بؤ ميدياكاين كوردستان، ئةوانةي كةخؤيان بةبةشيك لةجةماوةر دةزانن، بؤ ب-:وينةيةك

ك لةِراديؤو ِرؤذانةش ضةندجاريTVزي سةرجةم هةناسة ساردةكاين طةرميان وكوردستانلَلةطة.  كانداِري  . ..  
  

  طـةرميـان/  بةرةي جةماوةري كوردستان 3/12/2004 [ 
   كةركوك
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