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  مستةفا طةرمياينمستةفا طةرمياين.... .... ئايندةش مصذووة ئايندةش مصذووة 
  20042004يةكي شوبايت يةكي شوبايت ((بؤ يادي قوربانييةكاين جةذين قوربان لة هةولصر بؤ يادي قوربانييةكاين جةذين قوربان لة هةولصر 

  
كةواتة ئةركي ذووناكبريان وسياستمةداراين ، بةصكوو ئايندةشة، ئاشكراية مثژوو تةنيا ذابردوو نية

.. گؤذيين مثژووي ئايندة! ترةلة ئةركي مثژوونووسان قورس) لةپثناوي گؤذيين مثژووماندا (ئايندةخواز
لة .. لة وثرانكردنةوة بؤ پاراستين ژينگة لة ذابردووةوة بؤ داهاتوو، لةتووند و تيژييةوة بؤ ديالؤگ

لة بريي ،  لة سذينةوةي يةكترةوة بؤ دميؤكراتيةتئاشيت ناوخؤييشةذةوة بؤ سةقامگريكردين 
وةزارةيت پةروةردة و   وةزگاكاين ذاگةياندن دذووناكبريان ئةركي سةرشاين.. نثگةتيضةوة بؤ پؤزةتيض

 لة يةك كاتدا و  كارةساتة دصتةزثنةيئةو، واز و ئاشتيخوازةسياسةمتةداراين كوردستاخن  وفثركردن و
ي پاريت دميوكرايت كوردستان و يةكثيت نيشتماين 2 جةژين لةبارةگاي لقيذؤژيلة دوو شوثندا

 هثنايةژان تييةكي كوردثكي خاوةن ويژداينالَموو هاوصي هةو د!  پرسةذؤژيكردة،  لة هةولثركوردستاندا
سةملاندي ، ليسيت نيشتماين دميؤكرايت كؤردستان، هاوبةشةةملاندي كة كثشةي يةكثيت وپاريت  سو
هةرچةندة لة پشت ئةو  (لة باشووري كوردستان هاوبةشةيةكثيت  پاريت و چارةنووسيكة

ذووداوةكاين مثژووي  هةموو)!  هةبووبثتهةصبژاردني هاوبةشيةوةمةترسي قةبووصنةكردين ئةجنام
! سةدةي بيستةم لة كوردستاندا سةملانديان چارةنووسي خةصكي كوردستان يةكة و نابث بة دوو

 يةكثيت وهةموو حيزبةكاين  و پاريتيةبؤ! كةشتييةكي چارةنووسسازة لة سةر دةرياي نةووتكوردستان 
كث تة بةوپةذي بةرپرسيارثتييةوة كثبةرپثويس! اوچارةنووسةههةموو مرؤضةكاين ناو ئةو كةشتييةتر و 

 ساصة لة 9ئثستا ،  لة گةص جياوازييةكاندا بكةن هاوسةردةميانةووپثشبذكثي سياسي شارستانيانة
بؤ  م كةمتةرخةمي لة سةقامگريكردنيدا كراوةو هةوصةكانالَبةين باشووردا ئاشيت ناوخؤيي هةية كوردستا

لة ئاسيت چاوةذواين !  قؤناغةكةدا نيية وماوخؤيي لة ئاسيت سةردةبةردةوامبووين ئاشيت ن
  ! ! لة ئاسيت دصنياكردنةوةدا نيية، لة ئاسيت قوربانييةكامناندا نيية، تياين كوردستاندا نييةالَهاوو

 نزيك لثرةدا پرسياري چارةنووس ساز ئةوةية كة بؤچي تةنيا لة كايت مةترسييةكاندا پاريت و يةكثيت
بؤ  سياسي، يةيتالَكؤمة، بؤ چي ذثگةي ذيفؤرمثكي ئابووري! ؟ هاوچارةنووس بة  دةبنةوةدةبنةوةو

ة تاكتيكةوة ناگؤذن  ئاشيت و ئاسايشي ناوخؤيي كوردستان لئايندةي خؤيان و خةصك ناگرنة بةر بؤچي
  بؤ ستراتيژثك

؟  ناكةني خؤيانندةئاي پثشكةشي مثژوويسةقامگريكردين ئاشيت بةردةوام  بؤچي پالنثكي درثژخايان بؤ
يان هةر حيزبثكي  كةواتة پاريت و يةكثيت! بووين نية، دةصثن لة سياسةتدا مةحاصزاناياين سياسةت 

تاكوو مثژوو ! ! تاكوو ئايندة وةكوو ذابردوو نةبثت بذووخثنن!  دةتوانن ديوارةكاين مةحاص تركوردستاين
ئةي ؟  بةرژةوةندي يةكثيت و پارتيدا نييةباشة حكوومةيت يةكگرتووي كوردستان لةدووبارة نةبثتةوة 

وةدا كؤك ةبؤچي لة سياسةيت دةر؟  واية بؤچي حكومةتثكي يةكگرتووي سةقامگري ناكةنة ئامانجئةگةر
ئايا دةگوجنث حكوومةتثكي يةكگرتووي كوردي دامةزرث كة سياسةيت ! لة سياسةيت ناوخؤدا ناكؤكن

   !پثكةوة نةگووجنث سةيت دةرةوةيناوخؤيي و سيا
  سلثماين-بث ديالؤگي هةولثر

  گةذانةوةي كةركووك بؤ ناو جووگرافياي كوردستان ماحاصة
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بؤ ئاشيت  م ديالؤگي نثوان پاريت و يةكثيتالَبة، ديارة ديالؤگي نثوان هةموو اليةنثكي كوردستاين گرنگة

بة سووديشة بؤ سةرجةم پارچةكاين ، بؤ كوردستاين باشوورر! مةرجثكي چارةنووس سازةناؤخؤيي 
  ؟ پثويستييةكي مثژوويية  هاوپةمياين پاريت و يةكثيتبؤچي كوردستان

   بةرژةوةندي ئاشيت و ئاسايشي ناوخؤيي كوردستانةلة. 1
- ماحاصة لة كوردستاندا ژيانبةصكوو،  دميؤكراسييةتهةر  نةكئاشيت ناوخؤييبث ئاشكراية

  دا- ساصي شةذي ناوخؤيي لة سةدةي بيستةم30) 96- 66كوردستان  (بذوانةمثژووي باشووري
  . لة بةرژةوةندي دروستبووين بريي نةتةوةييدايةلة كوردستاين باشوور. 2
  . لة بةرژةوةندي هاوبةشي خودي پاريت و يةكثيت داية. 3

اي كثشةكة لةوةداية كة مامسثدي، بثتپثويستة هثمنانة وئاشتيخوازانة، ئةمذؤ كثبةركثي نثوان شارةكان
 شاري وةسفي  بة بؤنةي هةصبژاردنةكانةوةسةركردةيةكي كورد ( و هةولثر پثكةوة ديالؤگ ناكةنينسلثما

بث ئةوةي ذةخنةي لة بارودؤخي كفري و كةالر ودةربةنيخان و چةمچةماص و گةرميان ، سلثماين دةكات
! ) نةك سةركردة ،پثويستة پارثزگار بيكات، خؤ ئةمة ئةگةر بانگةشةي هاصبژاردنيش بثت! ! هةبثت

پذؤژةيةكيان بؤ ، نابنة مثواين بةرنامةكاين يةكترهاوكاراين كئردسات و كئردستان تيضي 
يت چؤن الَئث باشة هاوو، سةقامگريكردين ئاشيت ناوخؤيي لة ذثگةي پذؤگرامي پةروةردةييةوة نيية

بة تايبةيت ؟ ! نةكةنئةگةر دةزگاكاين ذاگةياندن كاري بؤ اري يان هاوسؤزي الدرووست دةبثت بةنديو
جووگرافياي ، كؤماصناسي، مثژوو ئثستاشي لة گةص بثت بثبةشكراوة لة خوثندينيت كورد كةالَهاوو

يت خؤي الَخةصكي سلثماين بة هاوو، ئايا خةصكي دهؤك! لة قوتاخبانة كوورديةكانيشدا! ! كووردستان
، خةصكي كةركووك يان، نادة خؤي دايتالَئاواراكاين كةركووكي بة هاوو، دةزانثت يان خةصكي سلثماين

يت خؤيان الَخةصكي خانةقني بة هاوو خؤيان دةزانن يان خةصكي هةولثر يتالَخةصكي بادينان بة هاوو
تيبوون زؤر الوازة كة تانةنةت الَهاوو) ئينتيماي (لة كوردستاين باشووردابةنديواريبة داخةوة ... دةزانن

تيان الَووةتة شارةكاين تري كوردستان ئةم پرسيارة لة هاووش نةچ-يتالَذؤژنامةي بة ناوبانگي هاوو
هةولثر و سلثماين ، پشدةر وگةرميان، يت بوون لة نثوان سؤران و بادينانالَهاووبةنديواري ئايا ، بكات
شارة لة سةرووي هةمووشيانةوة ،  خؤي هةبثت شارةكةيذةنگة هةريةكة ئينتيماي تةنيا بؤ! ؟ چؤنة

بؤية لة كؤتاييدا دةنووسم  بوون يتالَ هاوونةك،  هةيةهاوشاري ئينتماي واتة كورد! حةياتةكة
لة ذثگةي برييي ..! نةك بريي نةويت، سةندنةوةي كةركووك تةنيا بة بريي نةتةوةيي دةبثت

..  كوردستانبرييي نةتةوةيي  درووستكردينبؤ پثشةوة بةرةو! نةتةوةييةوة دةتوانن بگةنة بريي نةويت
  . نامة وكةسايةيت كوردبؤ سةندنةوةي ناس

  بث ذيفؤرم لة مامسثدياي كوردي و دةزگا حيزبييةكاين پاريت و يةكثيت دا
  .! برييي نةتةوةيي ماناي نية

  ! كةركووك ماحاصة.. بث درووستبووين يان درووستكردين برييي نةتةوةيي الي پاريت و يةكثيت
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