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  ت فعه ئارام ره.. .ساتدا سه  موئهیابی و غیاساکان ی کردنشل پوان ن مال له  کهۆر و دکتکگرتوو یه
   کوردستان و پارتهیموکراتی دی پارتکانی یبۆنه و تریدیا میر ربه فه  سهڵ گه  لههاوکات
 ی ۆسهپر   کوردستان لهیشتوانی دانی  ژمارهۆرترین زی کردن پیشدار  بهۆ بکانی یمانه هاوپه
 و یموکراسی دی گرنگڕوداوکیک   وه یه ۆسهو پ  ئهیسن  په وه، اقدا عکانی بژاردنه هه
ر  سه  بوو لهڕوداو دوو یدیکوردستان شاه، گا ۆمه کی ئازادیم کردن راهه  فهۆ بک تایه ره سه
 قادر ید سهمال   کهۆر دکتی کردنیندانی زیش و دواترڕفاندن میان که یه. دا م پارته  ئهیست ده

 ی کردنیندار و کوشتن و برکگرتوو یه یگاکان  بارهی داخستن و سوتاندنیشیان تریو و ئه
 و یام  پهی وانه چه پ ر به ک هه  نه ڕوداوهم دوو  ئه.  بوو یزبهو ح  ئهیندامان  ئه  لهدکن هه

 کی یه ڕاده تا کو به،  بوونکان بژاردنه  ههی شه  و بانگهت مه  ههکانی نه واز و به بانگه
 و ه ئ  کهۆرک ج به،  وه یاره پرسر ژ  کوردستاندا خسته  لهیموکراسی دی ۆسه پۆریشز

   له  وهۆڤ مریکان  و مافهکان تیه ڕه  بنه یه و ئازادیموکراسی دۆ بتکر  دهد ئوم  کهی یه بناغه
 .  چاوش پ ته بۆڵالواز و فش  به وه کیهسپ  دهڵ گه ر له  ههژرتکوردستاندا داب

 و ڕۆشنبیران   لهک یه ۆر زی کردن وسته رنج و هه  سهی یه ما ۆتهب،  ڕوداوهو دوو   ئهند رچه هه
   دووبارهیترس  و مهکان ڕوداوه یی وره م گه به، کان یهن ده  و مهیاسی س یه ئازادنگرانی یهال

،  که ره  گهتری زینگ  و دهوست  و هه ۆڤهشر،  کوردستاندا  لهیان بوون وته که و ج وه بوونه
م دوو   پشت ئهۆکاری و ه  ئاماژهکند  هه  کهتدر  دهڵو دا هه ته م بابه  له وه یه ۆنگهم س له

 . ت بکر سته رجه  به ڕوداوه
 کاک وان ن ش له  هاوبهی نه وی وه ۆزینهراورد کردن و د  بهۆ بک ییه پانتایدوا  بهڕان گه 

   که یه وهو  له چوونه  نهک یه م له ئه.  مه سته  ئهکی کارک یه ڕاده تا اکگرتوود یهمال و  که
 یانر هیگ کاریی و پانتا گه و پ یاسییه سکی پارتیشیانو  و ئهیمیکاد  ئهکی تاکیانم ئه
 ک یه  لهی  و ئاراستهینی بیھان ئامانج و جی خودانکیانرکام هه،  یاوازه جدا ۆمهک له
 یانش  هاوبهکی و شوناس وه کاته  دهۆ ککدا یهرازو  تهی یه تا  له م دوانه  ئه که ی وه ئه. یاوازنج
ها   و بهکان یه ئازاد وانه پی باجیانردووک ال  هه که،  یانه)  بوونیقوربان (دات ده
 ۆ برشمال و ه  کهۆر دکتی کردنیندانی ز  که یه وه رهل. ن ده  کوردستان ده  لهکان یموکراسیهد

 یاساکان ماف و یش  و کهیموکراسی دیزا  فهری ۆمیته بار بنه  دهکگرتوو یه یگاکان ارهر ب سه
 و ی ئازادینووس  چارهیشم  ئه گرن که رده  فراوانتر وهکی یهودا  مه  کوردستاندا وه له

. کان سه ده  موقه رده و  دراو بهبقا  لهتی یموکراسیه دی یه سا  له ه ۆمه تاک و کیکان مافه
، کاندا رامه  و حهڵ ر حه سه  به کانه یموکراسیه د مکه  چهی کردنۆلن تر پکی یهانام به
 .  کوردستاندا  لهینسیموکرا دیکان ها جوانه  بهیبار بردن تک کردن و له  ئهی که نجامه ره ده که

مال  که ۆر دکت  نا که وه  کردن لهیرگر به،  کردنیرگر  بهتی هم حا رده  به ینهو که  دهدا لره
  ویسته پودانگک چ پ  به  کهی وه  کردن لهیرگر به،   کردووهی چکگرتوو یه و   گوتووهیچ
 ی زۆربه رانیی یگه نۆکیش کر وه  ئه که، یرتو بگ  ئهی م و کرده  ئهی ر گوته سه  لهوست هه
  ڕوداوانهم  هر ئ سه  و لهدا ده کوردستان لتی یموکراسیه و دی ئازادۆ بیان د  که یه وانه ئه

نگ   السهکی یه شه هاوک  لهیینتوان  دهدا ودانگهو پ  ئهیدوا  بهڕان  گه به. م  وه ته هاتونه
  خنه ڕه گر و  خنه ڕه وان ن له، حکومدا  حاکم و مهوانن  له  کهودانگکپ، زین بپارۆمانخ
 ک یهک   وهی و مافیاسا  لهک یهینگ المار دراودا هاوسه ر و په  بهرش هوان ن  له وه، گیراودال

 کانیش یه تاک و گشت یه ئازادیما  و بنهیاسا یر روه  سهیشنجام ره م بکات و سه راهه بوون فه
 . زتبپار
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 ی باۆ بڕک ی کا بنه  دهکانیش ودانگه پ  وهڵحا  مه تهب  دهش یهنگ  هاوسهم ئه
 و انی حوکمۆ ب وه ڕینه گه ر نه گه ئه، کان یزبیه و حیی هما  و بنهیس  که یهند وه رژه به
   کهیستور  دهیسات سه  موئه بیموکراسی تر دکی یه مانا به. کان ساته سه  موئهیست دهبا
 و  له قوه ند مه  چه  له جگهب، کات  دهنگژ ڕهکان  رکه  و ماف و ئهی ئازادوداکانی مه

 تر ینکیرب  ده به. ت نابی ترکی یهانا میردان  پاشاگه  لهۆرک جیان، یاسی سداتی یهموزا
 و  هما  تاک و بنهکانی یهند وه رژه  و بهیزاج می بوونڵ زایح به  شه  که ساته سه  موئه وه ئه
 و یزاجم م  ئهیشدامان کات هه  و له وه ونته ڕه  دهیکان  و تاکهڵ ۆمهر ک سه  لهیزبح
 یدا گشتۆرای و میند وه رژه  بهی وه چوارچ کات و له  دهۆنتۆڵ و کڕام ش یانهند وه رژه به
 و ماف و یاسا یست بوون ده بایک زامن سات وه سه  موئه  که یه وه رهل،  وه کاته  دهیانج
 . کات  دهیموکراسیدا د  وشهک یه  له  بوون وهیت هاویرک ئه
   بهیانرار کردن  رقه  به  بهی وه رله به،   داوهڕووی کوردستان   له  کهی وه ئه،  منوای ب به
 یسات سه  موئهی الوازیان یابغ  لهکش ک به  وهتب ده، ت ناو بنریموکراسی دی کردنشلپ

ار ی بیزب تاک و حیزاجی و میند وه رژه سات دا به سه  موئهیبوون  نه له. ین  بکهچاو ل
 یا ئا دات که  دهیارب   که یه یه وانهو پ مال دا ئه  کهۆر دکتسی ک  له  نموونهۆب. دات ده

 کاندا یه ئازادی و سنوور وه چوارچ  لهیان زن ئامیرشھ  و تهت ۆمه ت سه و که  ئهیکان ته بابه
 ی سه و که  ئه ه کی ودانگهو پ مان ئه  ههم بڕوونتر. ت بکرڵ گه  لهیوت  و کهس  ههتکر ده
 کان وازه ش  لهوازکش  به  که وهت کردو  خهی ترکیسان که،  حکووم کردووه  مهڵ سا30  به
 یزبی حیند وه رژه  بهڵ  گه  لهکانیان یڤه م په به، مال ئاخاوتوون  کهۆر دکتیمان زمان  هه به
 .  بوونکانگیر یه کاندا تیه یهسا  کهیزاجیو م

 ن شویان یتیۆکاندانست ر ئه سه  بهۆراڵ و میزاج می بوونڵ زای ترکی یه یشتهرهاو ده 
 تدا ه حاۆر ز  له  نموونهۆب.   بوونهیت هاوی شه و هاوک یرازه شواندنیش، ی وه گرتنه
و   و لهیزماکان و خودان کاریمبۆل س تیه یهسا  که  بهتدر  دهت یهعسوم  مهی سانه حه
   کهی وانه  ئهیو  ته  لهتدر ربوون ده ده  بهیاسا   و لهت یهحکوم  مهۆرکی م وه یشهر سه
ک کاک   وهکیر  نوسهدا ته هم حا له. ننز به  ده ساتانه ده  و موقهیمبۆلو س  ئهینیرژ په
  سانه ده  موقه ۆڕاهو سنوور و م  ئهیزاندن  کردن و بهشل پ  به حکومه  مهی ندهمال ه که
 یبوون  بوون و نه قینه ڕاسته و ت یهک جد  وهی ترتیریای کر  به ییهحکوم ن  مه ندهه
  وه، کانی یاریه و و زان رچاوه  سهیبوون  گومان بوون و نه جیان   وهکانی گه  بهنسییفرر
 .  وه رچاوانه و سه به) مال کاک که(و   ئهندی یوه ش گرنگتر په وانه له

ر  سه  لهکم و مژ  تهی وه  له جگه ب  که یهدا وه  له ۆخهم د  ئهی تریز  ناحهکی یه ئاماژه
 ی خوودۆ بتیش همان حا هه،  یه  کار ههت یه شکای قینه ڕاسته یف ره  تهیانس   کهیشوناس

 دنتم  رهه  بهک ۆزیه و ئاک یه کهش ت مه ئه.  ڕاسته کار ۆکیر و داک  و دادوه که مه حکه مه
 کی یهزگا ک ده کات و وه  کوردستان درووست ده  لهیزائ  قهیزگا موو ده ر هه سه  لهک گومان که
و  ر ئه هه.  تر بکاتیوان  ئهیسابیر ح سه  لهکند  ههیند وه رژه به  لهیرگر  به  کهیزبیح
 بوون ڕاست ری گه  ئه  له وه  کردنهیر گومان و بۆ بک یهودا  مه  که شه حکوم کردنه  مه وازهش

 .  یموکراسیه دیتا ره ش سه و گوومانه  ئه که،  وه تهمال ناه  کاک کهیدیعاکانی ئیبوون  نهیان
  

 یرانی گوان ن ش له  هاوبهی ڕایه   که  داوهیانو متر هه مال که  کهۆر دکتی ئازادنگرانی الیه
 ی خا وه  من ئهڕای  به وه، ن  بکه سته رجه  بهکگرتوو یه یگاکان  بارهیو و سوتاندن ئه

 ۆ کردن بد ئازای کاتدا داواک یه له، ین  بکهی ئازاد  له ر قسه گه  ئهت ناکر چونکه،  یانهالواز



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   28-12-2005 21:52 

3 

، بژریت  ههنگی ده ب  لهۆرک جنکیشدا یه الیرکوت کردن  ئاست سه  و لهیت  بکهکس که
 پشت ئازاد یامی ر په گه ئه. یت که  نه لیرگر  به وه ته ماسه مان حه هه م به  کهی النیان
   که ویستهپ، یاسا یر روه  و سهڕ یروباوه بی ئازاد  لهت کردن بیرگر مال به  کهۆر دکتیکردن

 کگرتوو یه یگاکان ر باره  سهی مال و دوکه  کهۆر دکتیست  دهی پچه له  کهیش  هاوبهی ئاماژه
 . ت ببر پی  پهکان یه ئازادشلکردنی کردن و پیرک زنج وه

ر   سه وه ته بخر نجه  په  که ویسته پیساند، تکر  نهڵ که تی شووت و شووتی وه بۆئه
. سات سه  موئهیر روه  و سهانی حوکمی الوازیان یابی غۆ ب وه ڕینه بگه تب کان و ده زامه
م  به،  یه ته هم حا  ئهی قوربانیاندا م جاره  لهکگرتووش یه کردم پ  ئاماژهشترک پ وه
 یند سا چه  له که، یاسی سنی یهس و ال  کهی ۆرینه زی وانه چهپ  به  که یه وه  ئهت قیقه هه

 مین که یه  یزبهم ح  ئه  کراوهل شر و پ  سه ته  کراوهرشی هیانو ئازاد ماف ڕابردوودا
 ر تکانی نه یه الیژوو رئاوه  به  بهڕک.  وه م ئاگره  ناو ئه تهو  بکهیست  ده  کهتیجار
 ڕای ره سه،   بووهیاسا یبوون رنه روه  و سهیردان م پاشاگه  ئهیدیف  موستهینتر وره  گهکگرتوو یه
 شتام ه به، ۆراوجۆر جی و شک وه ش  بهینان بادتی ه حای وه  بوونه  دووبارهیر گه ئه
   لهساتی سه  موئهیت زگاو و حکومه  تا دام و ده وه نتهم  دهیدیف  موسته ر به  ههکگرتوو یه

 . تب  نهزه به)  یه  ههک یه ر بناغه گه ئه (یان تزر مه کوردستان دانه
 کگرتوو یه  وه که یه ال  له  کهت بگووترتکر  ده وه ره  سهی ڕستانهم  ه ئی وه  خورد کردنهبۆ

 و بژرت ده  ههک تیه یمانه ت چ هاوپه نانه  تهتک یدیۆلۆژیه چ ئا  کهتی ۆیه خی و ماف ئازاده
. ڕگربت ت هنان م و ته رخه مته  کهیان ت کورد دوور بی شه ک ند له  چه کات وه  دهۆ بیکار
ر  سه  لهبژاردن نگ دان و هه  ده  بهۆی خی حوکم  که ره ماوه  جهی ماف وه  ئهدانز  مه دوا له
   بهکانی یهند وه رژه  بهیان ۆراڵ می ره گو  به  تر کهکی پارتیک ماف نه،  بداتکان یزبهح
  له.  تردا بداتیزبکیر ح سه حوکم به،  داڕووی ینان باد  لهی وه ک ئه  وهیکردار رچه په
 و  و ب رچاوه سه  له  که کانه یه حکوم ساته سه  موئهی کار و ماف وه  ئه وه یشه ترکی یهال
 و ت ئاگادار بک یه ڕکخراوهر پارت و   ههی داهاتیرف کردن  کردن و سهیدا  پهتی ۆنیهچ
ک   نهکگرتوو یه   کهبوو ویست تر پکی یه مانا به. تب  ههی وه تکردنه ڕه یان ندی زامه ڕه یماف
 و ت یدیۆلۆژیه و ئایھانبینی جۆیه  به  نه وه،  وه ته  حکومهن یهال  لهکوو  به وه یزبه حن یهال له

 نانیکار ه وتن و به سکه  دهڕگای و  رچاوه  سهۆیه  بهکو به،  وه یهبوون  بوون و نهیمان هاوپه
   له وه، ت بکردا  گه ه لی وه پرسینهل، خش ه بک ۆمه کیف ره  تهیکان  ئامانجه  وهیکان داهاته

 یزبکیر ح  و هه یزبهو ح  له ڕگه یی وه ته  نهیشی ئاسای و پاراستنیاسا یر بوون روه  سهناوپ
 یزبی حی ۆژه و پیین دارا ک خاوه  و وهۆخ ربه  سهکی یه ۆکهت ک حکوومه  وه  کهتتر بگر

 کار دا ۆمهت و ک  ناو حکوومه  لهاری و نادگرتو  ههپرسیار ۆالرید-ۆت  پهی رچاوه  سه م به به
 . بکات
   بهیز گاکان و نا حه  بارهی  دووکه  له وه  کردنهس، م مدا ده که ته  بابهی کردن هت  ته له
 و یم ئازاد به.  وه نه که قتر ده  زهیموکراسی و دی ئازادیهاکان نرخ و به، ست  دهی پچه له که
رز  ر به گه  ئهن بکر فه  کاندا خه پچه له  و کهڵ ناو دوکه  له که زن ڕه م موعه رده  ههیموکراسید

 ی زامن وه، کان  و پارتهتی یهسا  کهۆڕای و میند وه رژه  بهیروو  سه نهخر  و نهگیرن ڕانه
ر   ههی و مافی ئازادر وهمان پ  هه  به  کهکانن یه و حکوومیستوور  ده ساته سه ش موئه وه ئه

 دا ک یهموو ال  ههی انه ئاست  لهکسانیش یه کی یهودا  مه  و بهوتپ بنک یهتاک و ال
 . تست بووه

   


