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 عامر سابري و هةوبريةكاين ضونكة تا ضةويت هةبيت ثةي "ضةويت كةويت .. ِراسيت ِرةويت "كورد وتةين 
 و دةن لة هةموو هةنطاويكدا كة ئةينين، تل ئةةيظ و ئيدعا ِراستةكانيان وةكو سةري طؤضان واية،و ثبةِراستيدا نابةن 

 .ئةكةون

 *"!ئاِراستة ضةوتةكاين سةالَح طةرميان" ِراستكردنةوةي نوسينةكةيدا كة بة مةبةسيتهةر لة يةكةم ِرستةي 
 و ضةواشةكرين يةكانبؤشيواندين ِراستي ويتضةبةر ةتة و ثةناي بردوو نوسةرة يت، ئةو فةريكة سياسيييةنوسيو

 .خةلَك، هةروةكو ِراهينراوة لةو قوتاخبانةيةي كة تا ئيستا وةكو شاطرديك تةلقني ئةدريت تيايدا
 " ضا ك   "ثيش ئةوةي بضمة سةر كرؤكي باسةكة، من وةكو ئةندامي كؤنسلي بةِروةبةرايةيت ناوةندي هةلَةجبة 

 بةرامبةر هةلَبذاردنةكاين عيراق و داوامان لة خةلَكي كوردستان كردوة كردووةشكاوي ئاشكرا هةلَويسيت خؤمان بة ِرا
، ضونكة دذ بة خواسيت سةربةخؤيي كوردستانة و دوبارة دروستكردنةوةي ئةو داكة بةشداري نةكةن لةو هةلَبذاردنة

 . دا ئةنريتوعيراقةية كة كورد تيايدا جاريكي تر بة ثلةي دو
 لة نوسينةكةيدا دةرئةكةويت، كة طواية من داوام لة كوردةكاين سيدين دا ضةوتييةكي ترتةواوكردين يةكةم ديِرهةر لة 

انةية كة خؤي لة خويدا وةك بةلَطة لة بةردةستداية بؤ يتنة ِراديؤووة كة دةنطم بؤ بدةن، مةبةسيت لةو ضاوثيكةوكرد
ة بايكؤتكردين هةلَبذاردين عيراق كة بةنيا لةو هةلَويستةداية  تبةدرؤخستنةوةياندةرخستين ضةواشةكارييةكاين، 

ين من بؤ هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان نةك عيراق لة نيو ليسيت ولة ثيشدا ئاماذةم بؤي كرد و لة كانديدبو
ةمووي مايف نة كة نةك كوردةكاين سيدين بةلَكو كوردي هةندةران هوِراستيةش الي هةموان ِروئةو . سةربةخؤكاندا

 .دةنطدانيان بؤ هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان يلَ زةوتكراوة
 

ي خؤي هةلَدةمالَي و بةكؤمةلَي قسةي هةلَبةستكراو كة تةنيا يلةِرستةي دوةميشةوة ثةردةي لةسةر باري دةرون
يفراندؤم و وةك  و ثاشان ئةضيتة سةر مةسةلةي ِر،ي زياتر هيضتر ناطةيةنيتيمةبةسيت شكاندنةوةي كةسايةت

نةك ضوار وةكو ئةو  (وم و لةطةلَ ثينج ئةنداميوتانوتيك ئةيداتة ِرومدا كة من تيايدا ئةندامي ليذنةي ئوستراليا ب
 و بؤ وازمان هينا لة كاركردن، ئةو كارةي كة خؤي لة خؤيدا هةلَويست نواندن ب تري ئةو ليذنةية)ئةيلَيت

 .كة ئةو بة مانؤريكي ضةواشةكارانةي زحليزبةكاين كوردستان ناوي دةباتِراستكردنةوةي ِرةويت ِريفراندؤم 
 

 من ض كشانةوةم لة بزوتنةوةي ِريفراندؤم و ض  ناشيوينيت،ةكان ئةو هةلَويستانةييلة ِراسيت الدان و شيواندين ِراستي
وة و وبؤضونةوة سةرضاوةيان طرت لة يةك  بؤ هةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان لة ليسيت سةربةخؤكانمنوكانديدبو

ي سةربةخؤكان بؤ ية كة يةكةم خالَي بةرنامةي سياسلة ثيناو يةك ئاماجنداية كة ئةوةش سةربةخؤيي كوردستان
 وثاشان خالَةكاين تري باس لة  ئةكاتهةلَبذاردين ثةرلةماين كوردستان داواي بةرثاكردين ِريفراندؤميكي ئازاد

 ذنان و مايف  ورادةربِرين وهةرهةروةها ئازادي سياسي)ياسادانان و راثةِراندن و دادوةري(جيابونةوةي دةسةالتةكاين 
 وميدياي ئازاد و ضةندين خالَي طرنطي تري بواري سياسي و ن و تاكةكةسي وِريزطرتن لة بريو ِراي جياوازو منداالَ

 .ئةكات ...... ئابوري و كؤمةالَيةيت وِرؤشنبريي
ين تري ئةو زاتة لة بارةي كاركردمن لة ناوةندي ضاك و هةولَداين بؤ دادطايكردين سةبارةت بة ئةنديشةكا

تاوانباراين ضينؤسايد و ضةكي كيمياوي، ثيم واية ئةو وةالَمدانةوةي سةرةوة بة ضةواشةكاريةكاين ةكان و يئةنفالضي
 .ي ئةو بؤضونانةي دةرئةخاتيلةمةر هةلَويسيت ضاك لةسةر هةلَبذاردين عيراق ضةوت



بؤ   كة يب هودة ليي ئةدةنةوة سواوةيئةو فةريكة كؤمؤنيستة ئةم بابةتةي بة هةل زانيوة كة ئةو قةوانة سياسيية
ةتةوة لة بازاري سياسةتدا بؤ ِرازاندنةوة و فرؤشتين بةسةر وفرؤشتين ئةو كاالَ ئيكسثايةرةي كة دوكانيكيان بؤ كردو

رايي ثيشكةش بة من و خوينةران  ريفراندوم بؤ سةربةخؤيي كوردستان و لةويشةوة ئامؤذطاري خوبةناويخةلَكدا، 

ئيسالمييةكان (ئةكات بؤ ئةوةي هةلَنةخةلَةتين بة هةلَبذاردنةكان تا جاريكي تر كوردستان نةكةويتة ذير حكومةيت 
 بة ةكانناوهيناين عةرةبع ئاطادار بيت لة  حكككةهيوادارم ليرةدا من  ،)و عةرةبة فاشيستةكان لة بةغداد

كتاتؤر و ي ودثاشان وانةيةكي خؤراييش لة ناساندين ناسيؤناليزم.  ئةندامةكانييةوة يةكيك لة لةاليةنفاشيست
تةوة تا هيواداري خؤي دةرئةبِرضةقؤكيت شةكان و ضؤنيةيت نةماين ستةمي نةتةوايةتيش ئةدات و بةوةش ناوةستيي

حيزبةلَؤكةكةي بةِرابةري خؤم و خةلَكي كوردستان قةبول و  لة بةرةي دذبة خةلَكي كوردستان و ئةو منوبؤ دةرضو
 .سؤزي طةيل كوردستان و ِرابةري بزوتنةوةي جيابونةوة و سةربةخؤيي كوردستانبكةم، ضونكة هةر ئةوانن دلَ

لَكي كوردستان ئةكةن و باس لة ةك بة هةست و خواسيت خةيسةير لةوةداية لةكاتيكدا هةموو جؤرة سوكايةتي
ت لة مةغزاي هةلَطرتين ئةو درومشةلسةربةخؤيي كوردستانيش ئةكةن وةك ئةوةي خةلَك طيونةفام و ناشارةزا بي  .

ية بةِراشكاوي لةوتةكانياندا دةريئةبِرن كة ئةو درومشة قيبلةمناي خةبايت ئةوان يابةراين ئةو طروثة نمةطةر هةر ِر
ة بؤ هاتنة مةيدان نةك وةك هيزيكي سييةم بةلَكو وةكو هيزي سياسي يةكةم لة يسياسيي كتيكيكية و بةلَكو تاين

هةر ئةوة نةبو دوابةدواي ِروخاندين ِرذيم ثاشةكشةتان يلَ كرد و بؤ ماوةيةكي زؤر بة بيانوي نةماين . كوردستاندا
، و ثاشان لة بةرامبة بزوتنةوةي بةرةو )ئةمريكا(ستةمي نةتةوايةيت كة طواية بة ِروخاندين ِرذيم لةسةر دةسيت 

 .ريفراندؤم جاريكي تر ثةناتان بؤ بردةوة
ية، يثيوةستة ئةوة بلَيم ئةوةي ئةو زاتة و هاوبريةكاين ثةيِرةوي ئةكةن ِرةخنةش هةلَناطريت ضونكة لةكةس شاراوة ن

ين سةقةتدا و ئةو بريئةكةنةوة و لة بواريكي دةرو ثيويستة بؤ بة بريهينانةوة و زانياري ئةو و ئةوانةي وةكبةالَم
 نا داو ِرةنطةش لةبةرامبةر ِرةنطي تروئةذين و بةيب سي و دو سثي ئةكةن بة ِرةش و ِرةشيش بة سثي و جطة لةو د

من خؤم و . بينان، من لة اليةن سةكؤي سةربةخؤيي كوردستانةوة كانديدكراوم بؤ هةلَبذارين ثةرلةماين كوردستان
 يت سياسي لة عيراقي بةِراشكاوي دذ بة طةِرانةوةي كوردستانني بؤ ذير دةسةالَيةرنامةي سياسي سةكؤي سةربةخؤب

ر لة واقعي كوردستانةوة لة هةولَدانداين وةك وي و دويخؤيي طةيل كوردستان بة يب موزايدةي سياسةولة ثيناو سةرب
 . ِرةنطدانةوةي خواسيت خةلَكي كوردستان نةبيت ئةوةستينةوةدةنطيكي ناِرةزا دذ بة هةر بةرنامةيةكي سياسي كة

ي ِرؤذ بة سةرةن داناثؤشريت و بةم وي ئةلَيم ِرويلة كؤتاييدا بةرامبةر بة كار و هةلَويسيت ضةوت و ضةواشةكار
 . طورزي توند لة ماركسيزم ئةوةشينن هاورييانشتانكردةوانة
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 . بالَوكراوةتةوة27/12/2004نطةكان لة ِرؤذي ئةم بابةتة لة ساييت دة* 


