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هةصبژاردنكوردي دةرةوة و  
"ئاسؤحةفتةنامةي وةآلمي پرسيارةكاين "  

 
 

 كاك مةهدي ئةبووبةكر زةنگنة، كة لةو حةفتةنامةيةدا كار.  دةردةچثت)سلثماين(لة كوردستانئاسؤ حةفتةنامةي 
آلمةكان ة وپاشتر. بؤ ناردم و منيش بةرسضيامن دايةوةدا 5/12/2004ي لة وةنةي خوارةپرسياراچوار دةكات، ئةم 

بة ، لةگةص وةآلمي چةند كةسثكي ديكةدا، "كوردةكاين دةرةوة و هةصبژاردن"ذاپؤرتثك، لة ژثر سةردثذي  وةك
 لة ،21/12/2004ي ذؤژي سثشةممةي 36 و ژمارة 14/12/2004ي ذؤژي سثشةممةي 35لة ژمارة دوو بةش، 

. دا، بآلو كرانةوة10الپةذي   
 ئةجمةد شاكةيل
 
 

 ئاسؤ: ئايا بةشداري كورد لة دةرةوة كاريگةريي بؤ سةر زيادكردين دةنگي ليسيت كوردستان دةبثت لة عرياقدا؟
 لة دةرثي كوردستان و بة تايبةت لة ئةوروپا، خةصك زؤرجاران هةر بةالي سندووقي دةنگدانيشدا ناذؤن و :شاكةيل

بؤ خؤيان لة : ، واتة" سةر قةنةفةكانذاكشاواين:"نادةن دةصثنلة ئةوروپا بةوانةي دةنگ . ن نييةئارةزووي دةنگدانيا
ژمارةي كوردي ئةوروپا و دةرثي كوردستان كةم نني و ذةنگة . ماصةوة ذادةكشثن و دةنوون و ناچن دةنگ بدةن

ئةگةر بةشثكي زؤري ئةمانة دةنگ بدةن، ديارة كاريگةري لة سةر زيادكردين . خؤ بدةن لة ميليؤن و زياتريش
 بةآلم ئايا ئةو خةصكةي دةرةوة بذوايان بةو دةنگدانة هةية؟ ئايا دةنگ دةدةن؟ دةنگي ليسيت كوردستان دةبثت،

من بةشبةحاصي خؤم، نة . ئةمة پرسيارثكة، هةر تاكثكي كوردي دةرةوة هةريةكةو بة جؤرثك وةآلمي دةداتةوة
 .بذوام بة دةنگدان هةية و نة دةنگييش دةدةم

 
 ة داوا دةكةن كورد بةشداريي هةصبژاردنةكاين عرياق نةكات؟چؤن دةذواننة ئةو دةنگانةي لة دةرةوة ك: ئاسؤ

 زؤرينةي كوردي دةرةوة و من بؤ خؤيشم يةكثكم لةوان، كة داوا دةكةن كورد بةشداري لة :شاكةيل
هةصبژاردنةكاين عرياقدا نةكات، لةبةر ئةوةية كة، كوردستان بة بةشثك لة عرياق نازانن و عرياقاندين كوردستان و 

ي بة عرياق و ذاكردن وةدووي عرياقدا لة اليةن سةركردةيةتيي سياسيي كوردةوة، بة كارثكي نةباش و گرثدانةوة
هةر لةو سؤنگةشةوة فيدرالييش هةروا . سووكايةتيي بة پرسي كورد و خواسيت جةماوةر و خةصكي كورد دةزانن
هةوصي لثكترازاندن و كورد دةبوو . دةبينن و بة سووكايةتيپثكردن بة خواسيت گةيل كوردي دادةنثن

كورد دةبوو هةوصي . هةصوةشاندنةوةي عرياقي دابا نةك دروستكردنةوة و پاراستين وةك خاكثكي يةكپارچة
سةرباري ئةوانةش، هثشتا كةركووك و مووسص و خانةقني و . خؤجياكردنةوةي لة عرياق دابا نةك خؤپثوةگرثداين

وردستان نةخراونةتةوة سةر كوردستان، ئيدي خةصك بؤ دةنگ ئةو دةضةرانةي ك...شارةبان و مةندةيل و بةدرة و
من ذثزي ئةو كوردة دةگرم، كة بةشداريي هةصبژاردين عرياق ناكات و خؤشةويستيم بؤي هةية و بؤ خؤيشم ! بدات

 .دژي دةنگدامن
 

 لة ئايا دروستكردين ليسيت هاوبةش لة سةر ئثستاي كوردستان و عرياق لة بةرژةوةندي كوردة يان: ئاسؤ
 بةرژةوةندي پارتةكاين كوردستان؟
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 سةركردةيةتيي سياسيي كورد، كة بذواي بة فيدرايل و يةكيةتيي خاكي عرياق و چارةسةركردين پرسي :شاكةيل 
كوردة لة نثو عرياق و لةگةص عرياقيياندا، ذةنگة بة بةشدابوونيان لة هةصبژاردنةكاين عرياقدا وةك يةكدةنگ و 

هةبثت، وةلث لة سةر ئاسيت كوردستان و بة بثت و بةو جؤرة كاريگةرييةكي باشتريان يةكليست، شتثكي خراپ نة
يةك ليست، هةرگيز كارثكي باش نيية و دژي سةرةتاييترين پرنسيپةكاين دميوكراتيية و دژي خواست و ئازادي 

ئةوانةية، كة سةركردةيةتيي ...و " كؤمةصگةي مةدةين"و " ملمالنثي حيزب"ذادةربذيين خةصكي كوردة و دژي 
ئةو يةكليستيية، تةنث لة ترسي دؤذاين دةسةآلت و لة ترسي . اشةي بؤ دةكاتسياسيي كورد، بؤ خؤي بانگ

جؤرثكة هاتنةپثشةوةي خةصكي ديكة و دةنگي ديكةية و درثژةدانة بة پاوان و قؤرخكردين دةسةآلت و ئابووري و 
ر نثوثكي ديكةي زثت" دميوكتاتؤري"ئةگةر بشمانةوثت پثناسةي بكةين، ئةوا ناتوانني لة . لة ديكتاتؤرييةكي گشيت

 دةسةآلتدارةكاين كوردستانة و بة هيچ جؤرثك بؤ ستيية تةنث لةبؤ بةرژةوةندي حيزب وليئةو يةك. لثبنثني
سةركردةيةتيي سياسيي كورد، كة هثندة بة پةرؤشةوةية بؤ بةرژةوةندي گةيل . بةرژةوةندي گةيل كوردستان نيية

ةوة تا ئةوذؤ باشووري كوردستانيان كردووةتة دوو 1994 لة كوردستان، وةك خؤيان بانگاشةي بؤ دةكةن، ئةدي بؤ
لةتةي  يةكتر و جياواز و هةرچي كورد هةية لةم جيهانةدا هاوار دةكات، كة ئةو دوو دةوصةيت زؤر دوور لة

ذثبةريةتيي، كةچي هةر گوثيشي تان بكةنةوة بة يةك و ببنةوة يةككارگثذي و يةكسةركردةيةيت و يةككوردس
يةكخستنةي حوكوومةت و كارگثذييةيان، دةبثتة هؤي كةمكردنةوةي دةسةآلتيان و ئةم يةكليستييةي نادةنث؟ ئةو 

ئثستايان دةبثتة هؤي چذكردنةوةي دةسةآلتيان، بؤية ئةوي يةكةميان ناكةن و ئةمي دووةميان دةكةن و با گةيل 
 .كوردستانيش بؤ خؤي هةر هاوار بكات

 
 ژاردن نةكات، بةديلثكي تر هةية تا بيگرثتة بةر؟ ئايا ئةگةر كورد بةشداري هةصب:ئاسؤ

 كورد ئةگةر ماصي خؤي ذثكخات و ديواري نثوان كارگثذي و دةسةآلتةكاين خؤي بذووخثنثت و يةكدةنگ :شاكةيل
بثت و هثزةكاين بكاتة يةك و پثش حيزبايةيت كوردايةتيي بكات، زؤرچاك دةتوانثت هةر بة هاتنة سةر شةقام و 

شاندان، لة ناوةوة و لة دةرثي كوردستان، هةموو جيهان بثدار بكاتةوة و لة ناوةوةي كوردستانيش ذثپثوان و خؤپث
كورد، . بةوانة و  كاري شؤذشگثذانة، تةواوي خواستةكاين خؤي بسةپثنثت و جاذي سةربةخؤيي كوردستانيش بدات

ة دثت و نة كةسيش لثي تثدةگات، كة خؤي بة عرياقةوة ببةسثتةوة، لة دةرةوةي كوردستان نة كةس بة هاوارييةو
 و تثدةگةنو تةنانةت دةوصةتانيش بةآلم ئةگةر باسي سةربةخؤيي و دةوصةت بكات، هةموو ئازدخيوازاين جيهان 

كة ئةوذؤ سةراين كورد گرةوي لة سةر دةكةن، گورگثكي  ،ئةو عرياقةي.  پشتگريي دةكاتزؤرينةي مرؤضيش
لة نثو ئةو عرياقةي ئثستادا، لة دواي .  خؤيانة بؤ ئةوةي بةريدةنة گياينتؤپيوة و ئةمان خؤيان زيندووي دةكةنةو

كورد خوداين لةشكر و ئةزمووين جةنگ و خةبات و كارگثذي و . ئةمةريكا و ئينگلستان، كورد هثزي سثيةمة
ي من پثمواية سةركردةيةتي. كةچةدميوكراتييةكة و بةو هثزةي دةتوانثت هةموو شتثك بكات و خؤي بسةپثنثت

سياسيي كورد ئثستاكة، كة كةركووك و مووسص ناگرثت، لة كاتثكدا كة ذؤژانة دةيان كورد قذان دةكرثن و 
سةردةبذدرثن و ئةو تةنث تةماشا دةكات و چاوةنؤذي عرياق و عرياقييانة شتثكي بؤ بكةن، لة ئازايةيت و 

ي و لة ترسي لةدةستداين دةسةآليت خؤي دصسؤزييةوة نيية بؤ گةيل كوردستان، بةصكة تةنث لة نةوثران و خةمسارد
   .و دةسةآلتگرتنةدةسيت خةصكاين ذاديكال و شؤذشگثذ و كوردستانيي نثو گةيل كوردستانة

                  
  6/12/2004 

 


