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  ود بارزانیعس مهکانی   گوتنه ر به رامبه ک به یه سته روه هه
  

  وان شۆڕش شاخه
2007.04.21  

  
 کۆنفرانسک  ی له که  و پاشان وته بییه ره عهل ئهنالی  ڵ که گه سعود بارزانی له ی مه که وتنه چاوپکه

ڤزیۆن  له خشی ته ی رووپهییر  سه بهسترا،  ولر به  شاری هه  له  ئراقدا که  دیموکراسی له ت به باره سه
ریدا  رامبه  به رچاو، له  به تهو ڕۆ که یر و زیاده گوتنکی سه هه، پدا کانی داگرت  و سایته و ڕۆژنامه

ران  ده ی پداهه زۆرینه. نبووم  زۆر که ن، بوو کاندا هه  سایته ندێ له  هه ھا لهن  ته کان که خنه ڕه
  و خاه ر ئه سه  و له وه   کرده ر ده رزانی بۆ تورکیای داگیرکهری با بهرا المی به ر وه سه  لهیانخت جه
   . ناست وه ده

  ر به رامبه بهسعود بارزانی  ی مه وه  ئه ، چونکه  نییه وه ئهر  سه ستان له وه  و وتاره ستی ئه به مه  دیاره
رکی  ئه  وه ن، ئهرمی کوردستا رۆکی هه کو سه  و وهبوو  شتکی نائاسایی نه تورکیا گوتی،

   الموایه ، که وستی نییه کات و هیچ هه نگ ده و زۆرجاران خۆی بده ی ئه وه له تی، جگه رشانیه سه
  شه ڕه رپشتی و هه  سه تهی تر کلکی باو ر هنده و داگیرکه تورکیای ڕاسیست   وایکردووه شه وه ر ئه هه
 شتک بت و ارزانی ویستیرچی ب به یان له وجاره  ئه  ڕاستیدا ڕوون نییه له. لی کورد بکات  گه له
  ر نییهمجا که  یه وه ، ئه پویست زانیووه می تورکیای به و وه ر ئه گه  ئه چونکه.  وه می تورکیا بداته وه

ی  هک مه  ئایا وه نگنم که بسه  هه وه  ئه نییه  وه بستیشم ئه دا مه  لره  دیاره .کات  ده شه ڕه تورکیا هه
  .  بوو ند گونجاو و ڕیالیستانه کیا چهو بۆ تور ئه

 بۆ  وه ڕته گه شکی ده بهی  هۆکهیدا بکات،   گرنگی په وها هنده  گوتنکی ئه ی وایکردووه وه  ئه الموایه
  ران، که کانی داگیرکه ردانه ستوه  و ده شه ڕه  هه ر به رامبه  گشتی به رانی کورد به نگی بتامی سه بده
و  ر و هۆکاری بوونی ئه  ڕخۆشکه کی ره کی سه یه شوه بانی به الل تاه کو جه سعود بارزانی وه مه

بی  ی عاره و بۆ ناو بازنه بانی و تخزانی ئه الل تاه کوردی جه وستی دژه کیتر هه  الیه له. ن یه دیارده
  کی بزار و تووڕه  خه و تورک زۆر لهب  رهعای  وه ته نهکانی  ندیه وه رژه به لهو  ئهرگریکردنی  و به

ت یربکر ڕی کوردستانی سه وپه  به کی کوردیی ئراقچیانهتوس وا هه  که  وایانکردووه وانه ئه.  کردووه
رانی خۆی  ربینی نیگه بانی و ده رنی تاه وستی نه  هه دیاره.  پیشان بدرت وره  گه و دراماتیکیانه

و   بۆ بوونی ئه ، دیسان ئاماژه تورکیائۆردۆگانی شۆڤنییب  ب ته جه ره بۆ  ته م بابه ت به باره سه
  . کات  ده یه دیارده

  
، جگای  وه پریلدا بالوکرایه ی ئه7   له  که بییه ره لعه نای ئه ڵ که گه سعود بارزانی له وتنی مه چاوپکه

  . نائاسایی بوون  م که که  ده وه  به نھا ئاماژه دا ته ، من لره رنجی زۆره سه
 زمانی  م به ، بهر بوو به زانت و جلی کوردی له رۆکی کورد ده  سه سعود بارزانی خۆی به مه: م که یه

کات و  بی ده  عارهکسانی زمانی آوردی و و داوای یه ئه. دوا ر ده  زمانی داگیرکه بی، به عاره
 زمانی کوردی  ب به وانکی عاره ۆژنامهو بۆ ر چی ئه ، که  نووسراوه وه  ئه،دای ئراق ستور ده له

  . نادوت
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و روویدا  یر به  دانیشتبوو و زۆرسه به  عاره وانه و رۆژنامه ڵ ئه گه له  کهسعود بارزانی  مه: م دووه
سعود بارزانی  ر مه گه بوو ئه  ئاسایی ده وه ئه. رابوو لگه نی سوورگه که دهنی، واپ که کانیدا پده قسه به

ر  ک هه سعود بارزانی نه  مه.بوو ئاسایی نه  یه و شوه  به وتنه رکه و ده م ئه ، به ها بایهو ئاسایی ئه
یشیان دابنیش  گه ر له  هه بووه  نه کو ئاماده ن، به وانکی کورد پبکه ڕووی رۆژنامه  به بووه نه ئاماده
ی یا  که رپرسانی پارته ناو به ن له گمه  ده ش به  جارجاره که. ن بدات پرسیاری لبکهیان و ڕگا
  .  وه جولته  ده ن و زۆر ئاغایانه  پناکه وه وت، ئه که رده ی ده که ته حکومه
 پرسیار  و ئازادییه ورت به و ده  ئه ک بزانه  الی حوسنی موباره  ببه به  عاره وانه و رۆژنامه ئه پاشان

 و   وایه به  عاره وانه و ڕۆژنامه سعود بارزانی الی ئه بۆ مه! ن؟ ڕوویدا واپبکه ک بکات و به  موباره له
  . رم گه ر لده  بۆ خونه وه  وابوو، ئه وانه و ڕۆژنامه بۆ ئه

  
رمی کوردستان دوا،  رۆکی هه کو سه  و وه وه جلی کوردیه سعود بارزانی به دا مه که  کۆنفرانسه له

کی ئاسایی  چ زمانی کوردی زمانی خه هواپد. بی  زمانی عاره بهنفال  ئه زمانی  دیسان به
    ! کان نییه وره  گه  و هی پیاوه هکوردستان

  
  :ودا گوتنی  له  که وه مه ندێ خاڵ بکه ر هه سه خت له زانم جه گرنگی ده دا به لره
و  لهغدا،   به رداریی کوردستان بداته  سه بووه دها و ئام لبژاردووه سعود بارزانی ئراقی هه مه: م که یه

و  ئه. دات  ده کانی دیکه ئراقچیه  کوردهکو  بردن وه روه وی مافی فیدرالی و خۆبه دا هه یه چوارچوه
 )  کراوه ری نه سه  لهیواو وتنی ته  هشتا ڕککه که(دا  که ستوره  ده دا و له یه و چوارچوه و له ی ئه مافانه

ر  سه دات پ له وڵ ده و هه ئه. کرت یان لده وه مکردنه  کهی شه ڕه  و هه دانترسی  مه ، له ستی هناوه ده به
و  لهو  ئه. تی رشانیه رکی سه  و ئه وه پشی ئه نھا کارکی له ش ته وه ئه.  دابگرت وتنانه و ڕکه ئه

کات و  ده  کات، پاکانه  کوردستاندا ده و ئای ئراق لهئراق رداری   سه  شانازی بهدا یه چوارچوه
     ". داوه مان نه وه وی جیابوونه  نین و هه وه ڵ جیابوونه گه له  ئمه" ، ده

 کوردستان   واز له"،  بۆ ئمه ئییه بده ی مهک یه له سه دیموکراتی مه" گوتی،سعود بارزانی  مه: م دووه
 دیموکراسی  تهب اق ده ئر و ئستاش پیوایه ، ئه وان دیموکراسییه ری ئه ی سه  سایه  له نده  چه  که بنه
و و  ئه. بت  ده که النی ناو وته  و گه وه ته ندی نه وه رژه ستی به ئا وتوو له تکی پشکهکو و و وه
ن،  که دیموکراسی بۆ ئراق دهبات بۆ   خه هسا 60  کانی کوردستان  ڕامیاریه تهموو پار ی هه نزیکه

  . لکوژکرا لی کورد گه  گه،بری دیموکراسی بۆ ئراق  لهکو بوون، به وتوو نه رکه ر سه ک هه نهم  به
   دیاره".بژارد  ههم ئراقی که نگی جیھانی یه  دوای جه لی کورد له گه"، سعود بارزانی گوتی مه: م سیه
کو ناچاری  ، به کردووه سند نه رگیز ئراقی په لی کورد هه  گه  که یه و ڕاستیه کردنی ئه هواش  چه وه ئه

لی کورد بۆ ناو ستاتی  ناچارکردنی گه.  کراوه رپشک نه خۆییشدا سه ربه  سه  کراوه و لهناو ئراق
ر هات و پالنکی  ی سیڤه وتننامه  ڕکه  له وه زبوونه دروستکراوی ئراق دوای پاشگه تازه

و  وسا بۆ ئه ی ئه یه  ساخته مه رانده و ڕیفه ئه. پندرا لی کورددا سه ر گه سه  بوو به ئیمپریالیستانه
  ندێ ئاغا و شخی نھا هه  و  ته وه تکرایه لی کورد ڕه ه گی دیاری ن زۆرینه  الیه  کرا، له هست به مه
 پش و  حمود له خ مهکداریی ش ی چه وه بزوتنه . رست پشتگیریان کرد ند په وه رژه بهرست و  په هه

ی  ئراق  به  اکشاوی لکاندنی باشوری کوردستانهی ڕ وه تکردنه ی ڕه گه دا به مه رانده فهو ری پاشی ئه
 و جگای   ئاسایی نییه وه  بت، ئه وه رۆکی کوردستان بت و ئه ناوی سه سک به ئستا که. بی عاره
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کات،  ی بۆ ده هی لۆزان بانگاش وتنامه  ڕکه  که یه وه جکردنی ئه  جبه وه  ئه ، چونکه ی توونده خنه ڕه
  بات کی کوردستان و  خه زایی خه ناڕه، النی ئیمپریالیستانهیی بوونی پ وه تکردنه مان کاتدا ڕه  هه له

  وساوه راقیبوونی کورد لهتی ئ وایه مۆری رهها  روه هه ، دایه و کاته کوردستان لهخۆیی  ربه بۆ سه
  . وه نته سه ر باشوری کوردستان ده سه اق به ستاتی ئر ریی له  مۆرکی داگیرکه مجۆره کات، به ده
و ئراقی  ئهوت بت،  یه  ده وادیاره، یدا بکات وێ پشتگیری بۆ په یه دا ده و لره ی ئه وه ئه
وان  ی ئه که باته  خه ، بۆیه سند کردووه ی په وه  ئه وه  کۆنه لهلی کورد  گهکو  ، به بژاردووه نه هه
  . وا  بۆ دیموکراسی و ڕژمکی ڕه باته خهکو  ، به نییهلکی بستات  باتی گه خه

 تی رکردایه سهیلول و  شۆڕشی ئهکانی  نجهاکیمی و وردیی ئام  حه  به سعود بارزانی ئاماژه مه: م چواره
 دیموکراسی بۆ ئراق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان  کات که ده) فا بارزانی ال مسته مه( شۆڕش وسای ئه
بوو،  وتوو نه رکه کانی بگات و سه  ئامانجه یتوانی به یلول نه تی شۆڕشی ئه رکردایه ه س ئاشکرایه. بوو
ها خۆی  روه هه. ھنتست ب ده یتوانی دیموکراسی بۆ ئراق و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان به  نه واته
  لی دایه ی گهنوس  کرد و چاره که  شۆڕشه ی به رته  پهگرت، زایر نه جهوای  ناڕهی  وتننامه  ڕککهر به له
  . ست دوژمن ده
) ی تدابوو -یاندا گه منیش له-ل  ی گه  زۆربه که(یلول  ڕش ئهکانی پارتی و شۆ  و ئامانجه رنامه به
هزکرد و   بهکدا  ناو خه ردا له ڵ داگیرکه گه  لهیی خۆگونجاندن تۆنۆمیخوازی و دیارده وتی ئه ڕه

یاند و وایکرد  تی مرۆڤی کورد گه سایه  که  زیانی به مجۆره هز، به لتورکی ڕامیاریی به  که کردییه
، بداتست  ی باده وه ته لتوری نه  که به  سته کی وابه تیه سایه نی کهبۆ دروستکردوڵ  ههمرۆڤی کورد 

بوونی .  وه دووریبخاته ن بوا خۆ و خاوه ربه هزی سه کی به تیه سایه  دروستکردنی که ها له روه هه
وتی  کانی ڕه  دیاره مه رهه  به ک له کانی کوردستان یه  و مرۆڤه رکرده  الوازی سهتی سایه له

  . یین سته وابه
بات  یلول خه  شۆڕشی ئه ر له م به ، به یلولدا نییه رفراوانی شۆڕشی ئه یی و به وره  گه گومان له

دی ڕامیاری  پارتی ،وردستان پارتی دیموکراتی ک ر له  به، بات کراوه یلول خه  دوای شۆڕشی ئه، کراوه
ک  یه ی دیارده وه رزکردنه  به بۆیه دروست بوون،  ، پارتی دیکه75  سی پارتی له ره دوای ههبوون،  هه
  و ئه.  کی ڕاکشاوه الریه  ی دیکه ی دیارده  کۆمه  لهت و نکۆی ندی تایبه وه رژه ندێ به ر هه به له

   که یه وه ر ئه  و ههس ناکات هک رم له  شه  باش یا خراپ وه یتیهدا نووس شه م به لی کورد له ی گه همژوو
  . بووین  هه  بکرت کهکان ڕووداوهیری  کوخۆی سه  وه ، باشتره یه هه

می  دی، وه هاته رگیز نه  بۆ کرد ههباتیان کان خه  ئراقچیه موو پارته  هه ی که و دیموکراسیه پاشان ئه
لکوژی و پداگرتن  ساتی گه ئستا دوای کاره.  وه لکوژی درایه بکردن و گه عاره به و  وه  تواندنه وان به ئه
 کوی بابردووی دوا بهکو پشوو  دا کاری کورد نییه، وه  بنچینه  له ر دیموکراسی بۆ ئراق که سه له
کورد،  لی گه  ر به رامبه لکوژی ستاتی ئراق به رانی کورد دوای تاوانی گه رین سه ئافه .   هوتن که

 ئراقدا  وڕۆ له ی ئه وه ئه.  یه وکراسی بۆ ئراق ههدیم ئراق و   له وه مانه  ئستاش بواتان به
  !دات ده باشی  وان به ی ئه وته و ڕه واهی دروستیی ئه دات، گه رووده
  که رج بۆ مافه م مه کات، به نوس ده  مافی چاره  باس له  ناوه سعود بارزانی ناوه مه: م پنجه
،  قه  و زه وره  گه خۆیی کوردستان هنده ربه ل و سه نووسی گه تی مافی چاره وایه ڕه  دیاره. نت داده

تووشی بژارد  غدایان هه  ڕگای به گه  کانی دیکه ئراقچیه  کوردهسعود بارزانی و   مه وایکردووه
تۆنۆمیخوازین و ناتوانن  ردووی ئهلتوری ڕاب ستی که زانن دیلی ده وان ده ئه.  بکات کی کوشنده دیالمایه
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   کۆتی خستۆتهڕابردوو و ئستایانوتی  کردار و رهزانن  وان ده ، ئهرداری بن ستبه روا ئاسان ده هه
  ن و له  و پارچهزانن الواز وان ده ئهین،  نده زانن نوقمی گه فین، ده رزه ی به زانن کوشته ملیان، ده
تی  وایه هل و ڕ ی گه قینه  داخوازی راسته کیتر ناتوانن نکۆی له  الیه  لهم به، نیندا  رکه و ئه ئاستی ئه

 و  وه ی خۆیان بدۆزنه که تیه تی بۆ ئراقچیه وایه ن ڕه ده ول ده هه. ن خۆیی کوردستان بکه ربه سه
  . ن رجدا بکه ندێ مه رڕۆشنایی هه  به نووس له  مافی چاره ش به مان کاتدا ئاماژه هه له
رجی  کوردستاندا مهستوری  دهشنووسی  ڕه  پنن، له  بسه وه یاتوانی ئه ستوری ئاقیدا نه  ده هوان ل ئه

خۆیی  ربه  سه یشتن به کی گونجاو بۆ گه  ڕگایه یانتوانیووه  نهتدارانی کورد سه  ده. وهبۆ داندرا
ر  مسۆگهمی فیدرالیدا  تهی سیس  چوارچوه له  کی کانونیدا ڕاکشاوانه یه رچوهچوا  و له پراکتیکیانه

 و  دایه جۆتیارانه ربینکی ی ده  چوارچوه لهگوترت   ده وه یه مباره وان له ن ئه  الیه ی له وه ئه. ن بکه
ن و بۆ  پولیستانه  زیاتر په یه و شوه کانی له گۆتنه.  وه داته کان ده زووه یی و ئاره  توڕه نگ له ڕه

  لۆژیکیانه و  کۆنکریتیانه  دا نه  بنچینه  له بیندرن، که تدا ده  تایبه کات و ساتی ک له وروژاندنی خه
  .  کرت  کاریان بۆ ده  لۆژیکیانه  نه، کاریان بۆ کراوه
می   دیموکراسی ئراق و سیسته ندی به یوه پهکوردستان لی  گهنوسی  مافی چاره  شایانی گوتنه

وتنی  رکه سه  به  و مافه ئهی  وه ستنه  و به بووه ی هه مافهو   ئه میشه لی کورد هه ، گه  نییه وه فیدرالیه
  .  یه وره کی گه یه ه ستوری ئراقی یا دیموکراسی و فیدرالی هه ده
  


