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  !؟ نمژانه آ و گه ، ئه رێ آوڕینه ئه  
  یی گه رسیم دیبه ده

20.6.2004  
 ، متر نیه رگیز آه وه هه بت، ئه آان زۆرتر نه فیقه  ڕهی  له ژمارهر  گهتوولآان ی ئایه مۆدا ژماره ئراقی ئهله 

وه،  ناسرانه نیشتیان ده آانی ال ته مانچه وزو ده  جلی سه آان به فیقه ،  ڕهآانیانه  جلهجیاوازی نوانیانتاآه      
بیروبۆچوونیان  ی رباره  ده.وه ناسرنه  دهوه ستیانه آانی ده ریان و شمشره ی سه مامه توولآانیش به عه ئایه
ناو  بت له آان پیانوابوو، آورد ده عسیه به. نوانیاندا موو جیاوازی نیه له  دۆزی آوردو آوردستان، بهڕ مه له

ب و  ره  واته، آورد ببت به عهبت فكی ئراقی بوونی ههموو ما ی هه وه  بۆ ئه وه ئراقدا خۆی بتونته
شك له  به ی به آه و نیشتیمانه، خۆی  وه بیر خۆی بباته ی آه آوردستانه له آه آوردبوونی خۆی و نیشتیمانه

لی  آان عه مویان دیكتاتۆری ئیسالمیه ی هه وه ره سه ، له تولآانیش ئایه.  ب بزانت ره  و خاآی عه وه ته نه
وه باشتر  ، ئه بت هراویترو  پیستر نه آانی ژه توان بیروبۆچوونه بدولباری عه دام و عه ر له سه سیستانی، گه

ن  بكهتكی ئیسالمی   حكومهستوور و  دهبت داوای  موسومانن دهتولالیانه پیانوایه، مادام آورد و ئایه ئه.  نیه
واته .  بت آو موسومانك مافی خۆی ده دا وه ته  ومهو حك ری ئه ژر سبه بۆ عراقی ئاینده و آوردیش له

ن به  وت آورد بكه یانه وه ده ژر ناوی ئیسالمییه ویتریان له ژر ناوی ئراقی و ئه آكیان له ، یه نردووالیا هه
ه نوسراویاندا  آه بیه ره له قورئانه عهزانن  وادهردوالیان  هه.  بستان ره  عهن به ب و آوردستان بكه ره عه

وت لیان  مانه ی آورد ده و ئمه وانه بی و خاآی ئه ره شك بووه له ئراقی عه وه به له زه  ئه آوردستان له
،  بت و آاته ماڤی ده نیا ئه ردووالیان آورد ته بۆچوونی هه  به.  وه ینه وانی جیابكه ین و له ئراقی ئه ووت بكه زه
ر خۆی به ئراقی بزان یان   گهردوو دۆخیشدا هه له.  وه اتهآو ئراقی یان موسومان بیربك ر بت و وه گه
مۆش  ی ئه وانه ئه.  یاند ی ڕاگه آه رگی خۆی و آوردستانه  واته آورد خۆی مه،  ندبت به ئیسالم پابه

وێ و   بیانه، آرت ر ده سه ووه جاره نیا دۆزی آوردو آوردستان له نیاو ته زانن آه ته و وادهغدا نه به آه ڕووده
  .  بن  دهبای آوردستان رگی آوردو آفن به یاندنی مه نن بۆ ڕاگه نگاو ده  ههوێ یانه نه

 آه نن دا نه وه دان بهوان  ر ئه وت، گه بی و ئیسالمی ڕكبكه ره نی عه ڵ بیری بۆگه گه توانت له آورد چۆن ده
بووه له  شك نه رگیز به  هه)تی موس هویالی (، آوردستان1920 تی ئراقی له سای زراندنی حكومه رله دامه به

غداو  تی به ویالیه(بی  ره ی عه ئراقزۆر به   به16.12.1925 له آان وه ته نهی  ه ئراق و به بیاركی آۆمه
    . لكنراوه)سره به

ژر   له– حليم االعرجي – دا آه 11.6.2004بی ڕۆژی  ره  ی عه– الحياة –ی  له ووتاركی ڕۆژنامه
" المشروع"حكومة عالوي بين هاجس االمن و": مؤامرة"  بداية متخمة بالشكوك وقلق من : انیناوونیش
بیری نوان  الوی له تی عه حكومه": پیالن "  له ڕاوآ  له گومان و دهنزیكآی  تایه ره سه" واته. االمريكي

لحسنی  قی ئه د ته مه لعابدین محه ین ئه هناوی ز ك به توولالیه دا ئایه آه له ووتاره .مریكیدا ئه" ی پۆژه"ئاسایش و 
نحن نعجب ان يتمسك اخوتنا في الدين و الوطن و المصير المشترك، االآراد، بقانون وضع خلف " ت ده

منی آه  رمان سوڕده ئمه سه" ". الكواليس الى جانب اجماع االآثرية المطلقة بما فيھا االآراد، على رفضه
ك آه له پشت  ر یاسایه سه آان، سوورن له ش، آورده نووسی هاوبه یمان و چارهبرایانمان له ئایین و نیشت

   ".وه نه آه تی ده  ڕهآانیش  آوردهتیایانداره زۆری و  ی هه شدا آه زۆربه وه ڵ ئه گه وه داڕژراوه، له رده په
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تحدى " وال  لمه  آامل ئهحمان بدوله ناوی ئه تر به مژه ی پشووتر گه وه آی تر له سیستانی و له توولالیه ئایه
، معربآ عن "وا على طرحه الستيفتاء برعاية االمم المتحدة ليقبله شعبنا الكردي او برفضهالقادة االآراد ان يوافق

ك  ڕاپرسیه ی  وه بۆ ئه وه ه)دی حه ته( به آات دهداواآان  رآرده آورده  سهله" یه  مژه و گه ئه". ثقته بالرفض
ی  وه تكردنه سندآردن یان ڕه آان بۆ په آگرتووه وه یه ته ژر چاودری نه ن له سند بكه پهو  ر پشنیاری ئه سه له

   ".وه نه آه تده آان یاساآه ڕه آوردهبردنی ووتی ئراق، نیشانیدا آه دنیایه  ڕوه یاسای آاتی به
 ی آه آورد  وه و له وڕمانی ئهرسو میان سه آه م، یه آه دی ده لعابدین دوو شت به ین ئه آانی زه ی قسه رباره ده

 و ئیسالمتی ووتی  دا ناوی عروبه ری سووڕماوه چونكه له یاساآه و بۆیه سه ئه. ر یاساآه سه سوورن له
ر  ی گه وه دنیام له. فیدرالی بۆ آوردستان آراوهرمی آوردستان و  تی هه و باسی حكومه هاتوه ئراق نه

دا بھاتایه ئراق   له یاساآهنیا   تهوانیش، ب ئاگاداری ئه یان داڕشتایه و به آهریكا یان بگره ئیسرائیل یاسا مه ئه
  یاسای  پارزگا پكدت و 18ی قورئانه و له  آه ستووره آی ده ره ی سه رچاوه  و سه بییه ره ووتكی عه

كو  آرد، به سندیان ده ر په ك هه وه نه ئه. آرت ج ده دا جبه  پارزگاآه18ر  اآان له ههگی پارزبردن ڕوه به
و  آ له ی له مای یه ر ڕۆژه ر و تۆنی بلر هه بۆش و برمهگرت و  ده ی خۆشیان ڕانه قه ندین ڕۆژ ته چه
ر  سه سندآرد له زراندنی ئراقیان په آو چۆن آاتی خۆی دامه ر وه هه. بوون ریفانه میوان ده توول شه ئایه
كو  هات، به شیان لوه نه ك  نوزه ر حیسابی آورد و  نه سه ی ئینگلیز و له اتهی و ئیمپریالیزمه حه ستی ئه ده

  .  زانن به پیرۆز دهتكی قورئان  آو ئایه ستكردی ئیمپریالیزم وه ئراقی ده
ن و  نیاننی خاآی خۆی ب و خاوه ره  و جیاوازنین له عه ندتی خۆی نیه تمه  پی وایه آورد تایبهمیان دووه

وان بۆ خۆیان  ی ئه آه ك له خاآی ئراقه یه و، ئستا آورد نیازی وایه پارچه وه ناوی آوردستانه شتك نیه به
  . دابن

تی خۆی  وایه ته ندی نه وه رژه و نابت به وه ب بیر بكاته ره آو عه بت آتومت وه ، آورد ده لت لعابدین پمان ده ئه
هنن و یاساآه  ی ئراق پكده ب آه زۆربه ره همادام ع.  آانی خۆی بكات هچاو بكات و داوای ماف ڕه
موو یاساو  چی هه بت ملكه مینه له ئراقدا ده آوردی آه.  وه تی آاته بت ڕه وه، آوردیش ده نه آه تده ڕه
  ! وه نه بیرناآه) ب ره عه(آو ئمه   آورد موسمان و ئراقین بۆ وه، ب بت ره ی عه رمانكی زۆرینه فه
وه،  نه آه تده بردنی ووتی ئراق ڕه روه بهآانیش یاسای آاتی  لت، آورده لعابدین ده ی آه ئه وه ی ئه رباره ده
  .وه درته ویش ده ی ئه یه و قسه می ئه و، وه لمه می آام ئه نو وه ر له وه هه ئه
ژر   له، آهن وه بكه هسندی ئ ی په وه  بۆ ئهآرد آان ده رآرده آورده ی له سه وه  خۆزگه داوای ئهو لمه ئه

تی آوردی  وه زراندنی ده و دامه وه دستان بۆ جیابوونهك له آور ڕاپرسیه آان  آگرتووه وه یه ته چاودری نه
  !  بژرت ده ، چی بۆ خۆی هه بت ر آورد ئازادی هه ، گه وت آه رده و آاتی ده جا ئه.  نجام بدرت ئه

بژاردنی  رپشك بكرت له نوان هه ر بت و آورد سه ، گه چت رده هواو د و ته لمه ی ئه آه منش دنیام قسه
دات و  خۆیی ده ربه نگ بۆ سه  ده% 90ووی ر سه و لهره زۆری آورد ی هه ، زۆربه  و یاساآهخۆیی ربه سه

. رگیز به فیدرالیش ڕازی نابت وه هه ، ئه بت ی هه وه ی جیابوونه ر هه  آورد گه، وه آاته تده یاساآه ڕه
 یاندنی ت بیاری ڕاگهو یه آه بۆی ڕك ناآه وه ر ئه به  لهآردووهسند ستاش آه آورد یاسای آاتی پهئ

 و دنیایه لمه ی آه ئه وه ڕ ئه مه له ، ته دی هناوه موو ئاواتی آوردی نه و یاسایه هه گینا ئه ، ئه بداتیخۆ ربه سه
ڕژانه نگگان و  ئاهه. ن خه رده و ده یی ئه مژه و گه آی زه وه درۆیه وه، ئه نه آه تده آان یاسای آاتی ڕه ، آورده

،  ، سلمانی، دهۆك رآوك ولر، آه هه له ی خۆشی آردن  قه  و ته آوردكی  خهآانی قام و آۆنه ر شه سه
دا،  8.3.2004یاندن و ئیمزاآردنی یاساآه له  آانی آوردستان دوای ڕاگه واوی شارو شارۆچكه قن و ته خانه
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ربینی آورد له گشت  نگ و خۆشی ده له ئاهه وه جگه ، ئه وه نه خه توویه به درۆ ده و ئایه آانی ئه قسه
زایی و  ها ناڕه روه هه .ك له آوردی آوردستانی باشوور آو پشتیوانیه  وهآانی تری آوردستان پارچه
 نی نجومه  ی ئه1546 ئراق له بیاری بردنی ووتی ڕوه هنانی یاسای آاتی به ناونه ڕاوآی آورد له ده

درۆ  بهتوویه  و ئایه آانی ئه دووباره قسه دا، 8.6.2004 آان له  آگرتووه وه یه ته  نهر به ئاسایشی سه
   . وه نه خه ده
دان آورد له  ڕه و باوه یان آه له" وه نه آه تده آانیش یاسای آاتی ڕه آورده" لن توویانه ده و ئایه م آات ئه به
  .  خۆڕا نیه یان له و بۆچوونانه ، ئه وه نه آه تده آی گشتیدا یاساآه ڕه ڕاپرسیهنجامی  ئه

 آركار، ال زیز، مه بدولعه لی عه ال عه ر به مه آانی سه ه جاش ئیسالمیهل م آی آه یه مینه  دنیان آه آهآوردیش
وه   ئه. ن ده ی ناوبراو دهنگ دژی یاسا آان ده  و آۆمۆنیسته آۆسمۆپۆلیتهرآوآی ال ئازاد آه ، مهلی باپیر عه
ریكا  مه ر ئه گه" دام له دوانكدا گووتی ر له ڕووخانی سه زیز به بدولعه عهلی  آو عه بوو جاش ئیسمكی وه نه

ی  گوره و جاش ئیسالمیه نیه به ر ئه ی هه  ئه."ین آه ڕ ده ریكا شه مه دژی ئه ، ئمه له ر ئراق هرش بكاته سه
للوبنانی  فیر ئه لسه و ووتاركی ئه 5ڕه   الپه26.5.2004ممه   چوارشه175وتی ژماره ڵ ها گه دیداركی له

ورامی  ن ئیبراهیم هه یهال  له  آهی ئاسۆ  نامه فته ههڵ  گه  پاآه له و زاده  و دیداركی تری ئه10.5.2004ڕۆژی 
آان خۆی  میه بۆ تیرۆریسته ئیسجاشكی دسۆزآو  روه وه، هه  ته له مانگی مای بوآراوهنجام دراوه و  ئه

  . دات ده نیشان
بار  بدولجه ڵ عه گه و له آانی آردوه آی ئیسمیه تیرۆریسته یه  گۆنگرهشداری نت آه به دا ده وه لی دانبه  عهال مه
شداربوو له  آانی به نه  الیه، ی آردوه یه و آۆنگره رشتی ئه رپه لزاری سه نا حارس ئه یسی و موسه لكوبه ئه
نه  یمانه الیه و په ی ئه گوره ، به یشتن و آاری نیشتمانیان آرد یمانی تكگه پهدا پشنیاری  آه نگرهگۆ
 ری داگیرآردندا ژر سبه ن له آه ك نه زگایه شداری له هیچ دامووده ، به آه ندن یاندو پابه ڕایانگهآان  شداربوه به

بیه، آارآردن بۆ دووباره  ره ، ئراق ووتكی عه راقری ئ روه ڵ و سه تی خاك و گه آیه ندبوون به یه ، پابه
    .  ی میلیشیاآان وه شاندنه وه و هه ی سووپا وه درووستكردنه

دیاره . ی آردوه یه و آۆنگره شداری ئه ندی آوردو آوردستان به وه رژه ی خۆی بت بۆ به قسه لی به  عهال مه
آو   وهال یان مه! ب بناسرت ره هه آوردستانیش به خاآی عدایه آ وه ندی آورد له وه رژه وه به وه ی ئهال به

ئاگایی یان   له به جاشال مه .ش به ئیسم و عروبه آرد  آوردستانی پشكه،ت جاشكی دسۆز به ئیسمیه
 نوان  ك نیه له اوازیهیدا هیچ ج  لره.)بۆ سم چوو، ڕیشیشی نایه بانی( زانت   بزان و نهبئاگایی خۆی بت،

، دام ك آه بۆ ڕازی بوونی سه تی ناموباره دحه ها محدین و ئومد مه زراوی، ته ها جه  تهلی و ال عه مه
وه  ی برینداریشیان دایه رگه ت پشمه نانه عریبان آردو ته  تهشداری تیان له آوردو آوردستان آردو به فره نه
   .آان عسیه ست به ده

وتن  رآه ی سه مایه) لوجه فه(آانی  ڕاستی ڕووداوه به" بژت دا ده) ئاسۆ (ڵ گه دا له و جاش ئیسالمیه له دیاری ئه
مزی آورد،  ته ڕه بجه بوه ه چۆن ئستا هه.. موو دنیا كو هه ك موسمانانی ئراقی به بوو بۆ موسمانان، نه

  ".وتنی موسمانان رآه مزی سه ه    ته ڕ ش بووه)لوجه فه(
دام و  ی تیرۆریستان و فیدائیانی سه ی بنكه لوجه ستی زۆردار و فه ان و قوربانی دهی بتاو بجه ه لی هه ال عه مه

آات و  دهآانی آورد  بجه و پرۆزیه ه ه ههتی ب ش سووآایه مه  به، آات یر ده ك چاو سه یه بكوژی بتاوانان به
تی  وایه ڕهزیز  بدولعه عهلی  مان آاتدا عه هه له  ،بت بۆ تیرۆریستان و مرۆڤ آوژان رده پشتیوانی خۆی ده
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موو ڕكخراوه ئیسالمیه  و هه ، پیشتیوانانی ئیسالم، قاعیده دام فیدائیانی سهآانی  دات به آاره تیرۆریسته ده
  . آیان گرتووه لوجه یه آانی تر آه له فه ره تكده

ناوی توانا  هك ب  دا برایه5ره   دا له په2004یرانی   ی حوزه9ممه  ڕه چوارشه  ی باسه56له ژماره 
آكی  ال ئازاد یه مه.  ال ئازاد الداوه ر جاشتی مه سه ی له رده رآوآی ووتاركی آورتی نووسیوه، آه تیایدا په آه
 له ڕقی زان ب ده ره  عه خۆیشی بهت  نانه و جاش ئیسالمیه ته  ئه ،آان دامیه ره له جاش ئیسالم و سهت

ی خۆیشی  آه و خۆفرۆشه ناوه  خۆزگه ئه ،دام ۆ ڕووخاندنی سهیمانان ب پشتیوانیكردنی آورد له هزی هاوپه
بوو،  ماو آورد مورتاح ده ده آی آوردی پوه نه یه آو هیچ نیشانه ، تاوه)بدولحوڕ عه(یان ) لحوڕ ئه(آرد به  ده

  .  )بدولحوڕ عه(ال  شنی مه بوونی زۆه آوردكی خۆفرۆش له چه رگیز دی خۆشنیه به چوونكه آورد هه
ی  وه آۆبوونه ز له له ، چۆن آورد حه شنه بت م چه ی ئایینی له نی خوتبه  آه خاوه)بدولحوڕ عه(ال  مه

ال  ناو مه و به آانی ئه ره رو به شكن له خوتبه بماناو بسه ش به وه ی خواره مانه آی وا ناآات؟ ئه یه نجه شرپه
  .  یه خۆفرۆشه

ت و  ف و غیره ره ، واته شه وت آه آانتان ده رپۆشی ژنه ، سه تو دام بكه ر بتو سه گه ل ئه وه... ل وه(
  .  )ناموستان نامنت

وه نه  ریكا بته ناو عراقه مه ز بكات ئه دڵ حه ی به وه رسكی ناوی خوایه، ئه تیال، آه هه وه.. ییالب وه.. ل وه( 
  ).یه فیشی هه ره آورده نه موسمانه نه شه

س  ریكا داخلی عراق بت س به  مه ز بكات ئه آات و حه ڕ نه دام شه ی بۆ سه وه ، ئهل وه... ل وه... ل وه( 
  ).وت آه قی ده ته
و نه  ی آورد نه آورده%90رووی  ، له سه بدولحوڕ بت ال عه آو مه ی جاش ئیسالمكی وه قسه   بهر  گه

ی زی به ڕووخان  حهیه و ڕژه  له زۆرترآهی  وه ، چونكه دنیام له یه قیشی هه ف و نه ته ره موسلمانه و نه شه
   . )گ پیس نابت می سه ده ڕووبار به(م پشینان ووتوویانه  به  ،ریكا بوو مه دام و هاتنی ئه سه

  
  
  
  
  
  
  
     
    
   
 


