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  حمةمةدي كةرمييحمةمةدي كةرميي.. . .. . بةشي سصهةم و كؤتاييبةشي سصهةم و كؤتايي.. . .. . لة مصذة مصذوو لة خةيت خؤي الي داوةلة مصذة مصذوو لة خةيت خؤي الي داوة
  

  رؤذنامةنووسي سةر بة خؤ
وشوورةوي ثصشوو ثةمياين  ،ئةمريكا1973  سثتةمبةري11 واتة سالَصك بةرلة1972لة

رصككةوتننامةي كةمكردنةوة و سةرئةجنام لة ناو (ئاشيت جيهانيان مؤر و ئيمزاكرد 
. ئةم رصككةوتنة سوكنايي خستة ناودلَي طشت دنياوة) .  كإلونة ئةتؤمييةكانبردين

بةإلم،دنياي ئاسودةيي وجيهاين ئيش وكار وبةرةو ثصشكةوتن كايت بوو بةلَصين 
وةك زؤر لة بةلَصن و رصككةوتنةكاين . ساختة دةرضوون هةردووالي جيهاين شةأي سارد

 ي نةتةوة 1546ر وةها،بأياري هة.. .. ئةجنوموين حكومةيت كايت عيأاق و
  .. .. !يةكطرتووكان و

هةر ئةو شةوةي . 1973ئةو كايت وهةر سالَصك دواي ثةمياين ئاشيت جيهاين واتة لة 
كة زاهريشاي ثاشاي ئةفغانستان بةرةو ئيتالَيا ولؤ سةفةر هةلَفأي 

ة دذي وضوو،شوورةوييةكان بة بص أاوةستان بةرةو ئةفغانستان ضوون وكوديتايةكيان ب
 و 2001 سثتةمبةري 11 سالَي كصشا،كة لة دواي 28سةفةري زاهريشا .. .. بةرثاكرد و

وةك مرؤظصكي بص اليةن ) باوكي ميللةت(بة ثشتيواين ثاسةواناين نةتةوة يةكطرتووكان طةأايةوة ولة سةركورسي بةرزي 
مصذوو بة يةكةوة  ت كة ئةم سةر وئةو سةريئةم ضوون و بردنةوةي زاهريشاة ثصمان دةلَص. ودوور لة سياسةت بؤي دانيشت

  . بةستراونةتةوة و سيناريؤي ثأؤذة ثصضةإلوثصضةكان لة يةك هاإلون
 ئةمريكا لة عةرد وئامسانةوة بة طذ شيلي وئالندةدا ضوو ثينؤشة 1973ي سثتةمبةري 11هةرلةوسالَةدا واتة دروست لة 

  .  ئةفسانةي ثينؤشة هصشتةكة نةبأاوةتةوةوداستاين ثينوشةي سازدا كة تاوةكوو ئةم سات وكاتانة
دوابةدواي كوديتا لة ئةفغانستان وشيلي،لةرؤذهةإلتيش وبة تايبةيت لةجبةكاين جةوالن يان طوإلن شةأي نصوان عارةب 

  . سةرلةنوص طةرم داهاتةوة وئيسأائيل زؤر بة توندي و
ياري زؤر رصكخراوي سياسي وةدياركةوتن و دواي شةأي بةناوبانطي شةش رؤذةي عارةب و ئيسرايل،كاتصك رووي ناد

ثاشةكشةيان لةشةأ كرد وطةأانةوة وإلتاين ) عارةب و ئيسرائيل(ناسرانةوة،زؤرينةي وإلتة عةرةبييةكاين بةشدارلة شةأي 
 ئاريل شارؤين سةرؤك وةزيراين كايت،ئةو كاتيش لة. بةإلم هصزةكاين زرصهي عصراق لة سوريية مانةوة ونةطةأانةوة. خؤيان

ئةو كايت بةرانبةر بوو لة تةك ) عارةيب. (ناوبراو يةكصك لة قارةمانةكاين شةأي شةش أؤذةية. ثصشةوةي شةأ بوو
وةك بووين ئةمرؤكة تصكةإلو و لة ) ) عةرةيب و ئيسالمي( (ئةمرؤكة،بةإلم بةو جصاوازييةي كة ئةم دوو بوونة ) ئيسالمي(

  . يةكهاإلو نةبوون
لة دواي  ي فةلةستني) حةماس(و  ة كةوتة ناو بازنةي ثأؤذةي داأصذةراين جةنطةلَي ديثلَؤماسيئيسالمي سياسي لةو كاتانةو
  شةأي شةش رؤذة لةدايك بوو

رصككةوتين ئاداري مصذوويي كة لة نصوان بارزاين نةمر وبةغدا مؤر كرابوو،واخةريك بوو بةرةو سةركةوتن 
لة . ين عصراقي لة جبةكاين جةوالن دذي ئيسرايل شةأيان دةكرد وكاتصك كةوتة مةترسييةوة،كة هصزةكا1974دةأؤيشت،كةلة

نةكاو،ضةند خؤمثارةي نةناسراو،بةإلم بةلَةد و شارةزا ضالَة نةوتييةكاين كةركووكيان ثصكا وهصزةكاين عصراق بة ثةلة لة 
كي مالَوصرانكةرانةدا بة طةأانةوة ولة طةلَ لةشكري بةغدا ولة شةأص.. .. جةوالن ولة سورييةوة بةرةو كةركوك وهةولصر و

  . دذي كورد،لة كوردستان يةكيانطرتةوة
طةر نةشتوانني . بناسينةوة هةلَةكان وةك خؤيان ناتوانني. أابردوو ضراي رصطةي داهاتووة بة بص ئاوردانةوة لة مصذوو

  . هةلَةكان بناسينةوة،بة بص طومان دووثاتة و رةنطة ضةندثاتةيش ببنةوة
سةددام وهواري بؤميديةين سةرؤكي ئةوكايت جةزاير و شاي . ير،ثأؤذةيةكي شوومي عةأةيب بوو ي جةزا1975رصككةوتين 

  . ئصران،رووي ديار وقةززافيش وةك رووي شاراوة،دةورطصري سةرةكي ئةم ثأؤذة شوومة بوون
ش لة طشت ئصران هاواري خومةيين وشرييت قسة وثةيامةكاين خومةيين،لة ثصض وخةمي ئةم ثأؤذيةوة،لة قووم وتاران ودواي

  . سةري دةرهصنا
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وكؤماري ئيسالمي،بة تايبةيت ئيمام خومةيين بؤ ئةو سةردةمة  دؤستايةيت كؤن و ستراتيذي يةكيةيت نيشتماين
  . دةطةأصتةوة،كة يةكيةيت زؤر جار ئاماذةي ثصدةكات

ةيةكي ئوروثايي بوو كة سةرةتا هةوييةي بنضينةيي بةعس،نة ريشةي لة كلتوري عارةبداية و نة ئيسالم،بةلَكو بةعس ديارد
  . لة لوبنان ودواية لة سوريية وئةوسا لة عصراقدا سةري هةلَدا و ثةرةي سةند

عصراق و بةشداري لة كؤنطرةي حيزيب بةعس كرد و دوابة دواي ئةويش   ذاك شرياك سةرؤكي كايت فةرةنسة ضووة1974لة
بة روودا  بؤ يةكةم جار دةرطةي كؤشكي ئةليزةي رةبانة بوو،كةسةددام حوسني طةيشتة فةرةنسة و ئةو،يةكصك لةو طةجنة عا

  . كراوة و فةرةنسةويةكان قووتياندا
ضةند رؤذ دواي هصرشي عصراق بؤسةر ئصران،تاريق عةزيز طةيشتة ثاريس و جيا لة رصككةوتنةكاين ثصشوو ثةمياننامةي نوصي 

  .. .. !دووثات كردةوة و ثشتيشي بة فةرةنسةوييةكانضةك وتةقةمةين دةيان مليارد دوالري ئيمزاكرد وبةلَصين ثالَ
 ولة طةأانةوةي بةرةو ئصران،ناضاركرا لة 1958 خومةيين،طةرضي لة نةجةف وكةربةال ولة عصراق تةبعيد بوو، بةإلم لة

  .. .. !ئامساين كووصتةوة البدات لؤ فةرةنسة و ئةوسا،دواي ماوةيةك،لة وصوة بةرةو تاران هةلَفأي
ندو ضؤين شؤأش لة ئصراندا،فةرةنسة طةرضي ورياتر و ئاطةدارتر بوو لة هةر دوو دؤسيت هةوثةمياين ئةو لة بارةي ضة

ئاطةدارتر بوو،لة بار و دؤخي ئةو  بةإلم مؤسكؤلة طشتيان ورياترولةهةمووانيش باشتر. كايت خؤي واتة ئةمريكا وئينطليس
ؤيةيش تواين بة سةر زؤر كةند و كؤسثدا باز بدا و هةر ب) حيزيب شيوعي(كايت ئصران و بة هؤي حيزيب تودةوة 

  . لة رةقيبةكاين جيهاين خؤي سةركةوتووتر بصت
لة بةسةرهاتةكاين ثصش وثاشي ئصران وشؤأشي طةالين ئةم وإلتةدا بوو بةإلم  ئةوة أاستة،كة دنياي دةرةوة دةستصكي باإليان

و،كة طشت ثأؤذة و ثأؤطرامةكاين جيهاين زهلصزةكاين ئالَوز لة هةمانكاتيشدا ئةوة ئصران وبةتايبةيت شةخسي خومةيين بو
  . تصكيدان كرد و

  . لة خةت الداين مصذووي جيهان بة طشيت لةو كات و ساتانةوة دةسيت ثصكرد
ئةمريكا،كاتصك لة ئصران بة هؤش هاتةوة كة قوتابيةكاين رصأةوي خومةيين بالَوصزخانةي ئةمريكايان لة تاران داطريكرد و 

 رؤذ بة ديلي و لة دةست خؤياندا هصشتةوة،تاوةكوو طشت بةلَطة 444 هةوت كارمةندي ئةمريكاييان بؤ ماوةي ثةجناو
  . خودي بارمتةكان ساغ وزيندوو كردةوة صنييةكاين جيهاين ضةندجةمسةري ئةو كاتيان هةر بة دةسيت

ن بة جيهاز وورد وقاش قاش كرد بوو،كة لةو ئةمريكاييةكان بةر لةوةي بالوصزخانةكةيان داطريبكرصت طشت بةلَطةكانيا (
  ) ماوة دوور و درصذةدا هةموويان ثص ضاككردنةوة

سةرؤك  اليةكي سةرةكي،لةنطري شؤأشي ئصران بة دةست فةرةنسةوييةكانةوةبوو،تاوةكوو كؤتاييهاتين لة نةكاوي تةمةين
ئةوسا و لة .. .. ر دووال رايانكرد لؤ فةرةنسة و هة1981لة  كة) موجاهيديين خةلَق(و ) ئةبوحلةسةين بةين سةدر(كؤماريي 

  .. .. !وبة رصكةوتن رصكةوتن) بةغا(وصوة بوو كة موجاهيدن لؤ 
هةقيقةت ئةوةية كة اليةنةكاين جيهاين صين لة ئصراندا تووشي شكست بوونةوة بة شوورةوي ئةو كايت و بة رووسي ئةم 

و ناكؤكي  ةكان،لة هةموو اليةكةوة بةرةورووي هةر جؤرة ملمالنصيكاتةيشةوة،بةإلم خودي ئصرانيش وبة طشيت ئصرانيي
  . نةطبةيت و نةهاتيدا نوقم بووة دةرةكي و ناوةكي بوونةتةوة و بة طشيت ذيان وهةست ونةستيان لة

شؤرةوي لة سةر خةيالَي ئةو كؤمؤنيستانةي كة سةر بةخؤي بوون دةضوو،تاوةكوو ئصرانيش بطرصتة باوةش خؤيةوة بةإلم 
  . ةيتواين سةر بكةوصتن

جيا لة وةي ئوردووطاي جيهاين سوورلة ثةرش وبإلو بوون رزطاري . طةر شوورةوييةكان لة ئصراندا سةربكةوتاناية
  . بةإلم نةبوو. دةهات،أةنط و رووي طشيت جيهاين ئةمرؤش بة جؤرصكي دي دةطؤأا

 سالَ لة 5نزيك بة . رصطةكاين زؤرباش بأيبووشوورةوي . طشيت حيزيب تودة تاوةكوو كايت دةستطريكردين كاسةي سةري
بةإلم،مؤسكؤيش كاتصك بة . دةستثصكي طةردوين كؤماري ئيسالمي و تةنانةت ئةفغانستانيشيان تا ئةو كايت لة دةستدابوو

مصشوولةي زل وزةالمي،لص هاإلبوو لة  دةيان هةزار خؤ هاتةوة،كة بةرةورووي جبةيةكي بةرفراواين صين ببووةوة و بة
ئةوةيش هةمان ثأؤذةي .. .. !رخنةيان كردبوو،تاوةكوو نصو دلَي هصزةكاين نيزامي سوور ئةفغانستاين داماو و مالَوصرانةوة

  مسكيتو بة ماناي مصشوولةية) ) . عةمةليايت مسكيتو( (دوو قؤلَي ئةمريكا وفةرةنسييةكان بوولة ذصر ناوي 
شوورةوي كة ئةم وإلتة بة دةست دةيان جؤر  دةست هصزةكاين صين تةئةم ثأؤذيةيش لة دواي ثتر لة دووسالَ وكاتصك كةو

.. .. باري ئابوريشيان رؤذ بة رؤذ بةرة و كزي والوازبوون دةأؤيشت و رؤنيشتبوون. موجاهدي رةنطاورةنطةوة ثةكي كةوتبوو
! .  

  . ئةم هةقيقةتانةيش ضةندسالصك بةر لة رووخاين ئوردوطاي كؤمونيزمي جيهان رووياندةدا
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لة رووي ناضاري ) ب. ط. كا(عةمليايت مسكيتو،طةرضي لة بنة أةتدا وبؤ لة ناوضووين جيهاين كؤمؤنيزم داأصذرابوو،بةإلم 
  . طةياندية دةست كؤماري ئيسالمي ئصران كة دؤذمين سةرةكي ئةمريكا وهةوثةميانةكاين بوو

ئةم  صراين طرت وئةوان بوونة قورباين سةرةكيئصران بةر لة هةموو شتصك،لة زووترين كاتدا رصبةراين حيزيب تودةي ئ
  بةسةرهاتة وطشتيانيان لة ناو زينداندا توواندةوة

 ي جةزايرلصكبدةداتةوة،ئةشص دةرطةي جيهاين صنييةكان بكاتةوة و 1975كورد،كاتصك دةيةوصت رصككةوتننامة شوومةكةي 
  ئاراوة،مصذوو هةلَداتةوة و بأوانصتة أاستييةكان هاتنة 1975لة ناو بازنةي ئةو رووداوانةوة كة لة ثصش ولة ثاشي 

 ي جةزاير،الداين كورد بوو لة نصوان ئاطري 1975يةكصك لة شانازيية مةزنةكاين بارزاين نةمر،لة دواي رصككةوتننامةي 
  ئالَؤز وسووتصنةري دوو جةمسةري جيهاين شةأي سارد

بةإلم . داين شؤأشي كورد بةطشيت و لة بؤ تةسليمبووين ثأؤذةيةكي شوومي نصودةولَةيت بوو،بؤطةمارؤ1975رصككةوتين 
ثرؤذة داأصذراوةكاين نصودةولَةيت دوور كردةوة و شؤأشي  بارزاين نةمر زؤر حةكيمانة ولة سةرةخؤ،كوردي لة طةمارؤي

دا ساختة و ثةأاندةوة وطةيانديية طوإلن طةرضي لة طوإلنيشدا بةرةورووي دةستكردي ثأؤذةكاين دةرةكي بووةوة،كة لة واقيع
  .  بوون1975ثةرداختةي هةمان رصككةوتين 

خؤي طةياندة ئةمريكا وضووة رصكخراوي مايف مرؤظي جيهاين لة نةتةوة   بارزاين نةمر1975دوابةدواي رصككةوتين 
  . ئةو سا،طوإلن بووة مصذووي نوص.. .. يةكطرتووكان وبة ناوي رصبةري كورد دةنطي نارةزايةيت بةرز كردةوةو

ي شووم تةثكةنانةوةي عارةبيانة بوو بة ثالّثشيت جيهاين سوور،كة دواي كورد فارسةكةيشي ضأذاندو ئيسالمي 75بةلَص 
  . سياسيشيان وروذاند

  . ئيسرايلدا حةساونةتةوة لةو كاتةوة كة كؤماري ئيسالمي ئصران دامةزراوة،عارةب بةطشيت لة جبةي جيهاين دذ بة
كة ئةو تةثكةية،ضةنصك بة رصك وثصكي نرايةوة . ندبةرةكي نانةوة بوو لة ناو كورددووبةرةكي وضة 1975طرنطترين ثةيامي 

  . وتاوةكوو ئصستةكةيش نةبأاوةتةوة
هةواري بؤميديةين سةرؤكي ثصشووي جةزايريشمان بيين كة . شاي ئصران وسةددام بةم رؤذة أةشة طةيشنت كة ثصيطةيشتوون

  . تووشي ببوو ةرةفات لة دواين ساتةكاين ثصش مةرطيياسر ع ضةندمانط بةو دةردةوة سةري نايةوة كة
ئةويش،تاوةكوو دواي رزطاربووين . موعةمةر قةززايف سةرؤكي كايت لييب مايةوة لة نصوان ئةم قافلَةيةدا،تةنيا

بكا،ئاي بة شقةم بةأصزيان لةم  عصراقيش،هةربةو هةوياية بوو،كة كورد هةستصتة سةر ثص و تةخت وتاج وطوصي فةلةك كةأ
بةإلم،كاتصك دواين وةسييةيت لة بؤ كورد و بةوصنةي وةسييةتصكي رؤذانةي رؤذصكي مصذوويي .. .. هةلةيش كةلَك وةرطرصت و

. زاين و زؤر باش تصطةيشت كة دةنطصكي ئةوتؤي لص نابصتةوة. ذياين شةخسي هصناية طؤ وخستيية سةر شاشةي ئنترنصتةوة
 كةرةسة وتةنانةت صنييةكاين ئةتؤميش كردةوة و،سةرئةجنام لة ئاست تةنانةت لة تةسليمكردنةوةي طشت ئةوسا،بريي

  مصذووي سةردةمدا ضؤكي دادا
لة دواي ئاشتبوونةوةي يةكيةيت وثاريت ولة كايت ئاشتبوونةوة وداواي لصبوردين طشيت بةأصزان . قةززايف ناهةقيشي نةبوو

. ين ضراي سةوزي بؤ قةززايف هةلَكرد وبة دوو دلَي ناويشي هصنابارزاين و تالَةباين لة هؤلَي ثةرلةماين كوردستان، تالَةبا
خاتوو دانيل ميتراين دايكي كوردان وخصزاين سةرؤكي ثصشووي فةرةنسة وسةرؤكي كايت فرانس ليربتة لةو كؤبوونةوة 

  . مصذووييدا بةشدار وميوان وشاهيد بوو
صرة بثارصزصت وبة سةإلمةت بصانثةأصنصتةوة ئةم بةري بةهةرحالَ قةززافيش طةرضي تواين خؤي وطةل و وإليت،تاوةكوو ئ

كة زؤربةي هةرة زؤري بةسةرهات وكارةساتةكان بة  ئةوةية بةإلم،مةسةلةي سةرةكي.. .. سنوري دذة تريؤريسمي جيهاين و
ن وشةقام يان خود لة كايت دةرضوون لة كؤإل. يان ثصكةوةطرص دراون. لة يةك هاإلون. يةكةوة ثةيوةست و وةسل وموتتةسيلن

. بة بص ئةوةي خؤيان ثصيان خؤش بصت يان نة. وجادةكاندا،قازانج و بةرذةوةندييةكان شانيان ئةترازصت ولة يةك دةكةون
تصكي دةدةن يان دةيانطوجنصنن و زؤرجاريش ئصمةي . ئةوة ثأؤذةكانن كة بةسةرهاتةكان دةخولَقصنن يان ديارييان دةكةن

ئةو كاتةيش كار لة . تاوةكوو سةرمان لة بةردةكةي مصذوو نةكةوصت وةخؤ نايةينةوة. وةكورد بة نابةلَةدي لصكياندةدةينة
  . كار ترازاوة

بةأصز تالَةباين لة وةإلمي رؤذنامةنووسصكي . دوابةدواي رزطاري عصراق و دواي ئةوةي كة كورد و ئةمريكا بوونة هةو ثةميان
  :عارةيب بيياين فةرمووي

  . كة ئةمريكار رزطاري كةرة يكا ئيستعمارطةرة،بةإلم ئصستةكة تصطةيشتوومكاتصك بوو،ثصم وابوو كة ئةمر
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ثرسيارصكي لة وةيش  أاستبصذي تصداية بةإلم. وةإلمصكي مصذوويية لة ئاست مصذوو و طةل و وإلتدا. ئةم وةإلمةي بةأصزتالَةباين
. ؟ يان باشتر واية بلَصن و بثرسني. ةوةطرنطترئةوةية كة ئاية ضةند سالَيتر وماوةيةكي دي،ئةم طووتانة ثصضةوانة نابن

  ؟ئاخؤلة داهاتوويشدا،بةسارهايت كورد ثصضةوانةي ئةمرؤكةي لصناكةوصتةوة؟
  ؟. كص طةرةنيت ئةو بةسةرهاتة ناديارييانة دةكات

  كصن؟ وهةروةها مةسئويل مصذوويي ئةم بةسةرهاتانة بةرثرسياري أاستةقينةي كارةساتةكان
  . ةإلم وةإلمصكي ئةوتؤ لة بةرثرس و بةرثرسايةيت مصذوويي نييةب. مصذوو وةإلمي خؤي ثصية

  ؟. ئةشص ببصت
طةيل كورد ئةشص مصذووي خؤي أاست وثاك بكاتةوة ئةطينا،بةم زووانة . يةية) ئةشص(ناوخؤمان لة سةر ئةو  شةأي سةرةكي

  بةرةي كورد،بةري باشي لصناكةوصتةوة
) ئةشص(بةإلم لة وإليت مة . لة ناو سندووقةكاين دةنطدانداية) ئةشص(سا و لة ضؤارضصوةي يا) ئةشص(لة وإلتاين ثصشكةوتوو 

لة ناو قةلة و دةلةي بةرثرسةكاين ناوةوة . لة ناو لولةي تفةنطةكانداية. لة طريفاين طةورة و لة باغةلَي زةالمةكانداية
  !دةرةوةداية و

ةنووسي ئصمةي كوردي هصشتةكةيش ئاوارة لة طرةوي باسي سةرةكي ئةمرؤ،هةلَبذاردنة و وةك ديارة و باسي دةكردرصت،ضار
  . !!هةلَبذاردنداية

لةو شوصنة ياسا دةبصتة سةروةر و . هةر هةلَبذاردنصك بةو جؤرة بصتة كايةوة. لة سياسةتدا قسةي ئاخر خةلَك دةيكات
انةبصت نة ياسا حاكم دةبصت و ؟ طةر و. بةإلم تؤ بلَصي لة كوردستان قسةي ئاخر لة دةست خةلَكدابصت. ياسا،ساالري هةمووانة

  !نةحوكمي ياسايش دةروات بة أصوة
طةر لةوة زياتر زولَم لة خةلَك بكرصت جيا لة خةلَكي،مصذوويش لة تاوانبار و كةلَةكبازان هةلَدةطةأصتةوة ضارةنووس 

ةرهاتةكان ئالَوزتر دةبنةوة و كارةسايت زؤر طةورةتر لة أابردوو دصنة ئاراوة و طشت ئةمانةيش،بةر لة خةلَكي لة شان وبةس
  .. . !و ملي خةيانةتكاران و لة كؤشكي خواثصداوةكان دةهالَصن و

نةي يةكن،بةو  بةوالوة،بة تايبةيت لة رووي طةمةي هةلَبذاردنةوة وص1979ساحةي ئةمرؤي عصأاق و ئصراين دواي 
جصاوازييةوة كة لة ئصران هيض ضةشنة ثشتطريييةكي نصودةولَةيت لة ئارادا نةبوو،كورد خاوةين ئيدارة وئةزموونصكي ئةوتؤ 

ضي حيزب ورصكخراوي ئصراين وتةنانةت غةيرة . طشت جيهاين صين لة كوردستاين ئصران خؤيان حةشاردابوو. نةبوو
بة ثصضةوانةي ئةمرؤكةي عصراق،دةولَةيت كايت تاران لة طةلَ هيض . نيبووئصرانيش لة كوردستان سةنطةريان ض

بةإلم زؤربةي حيزبةكان و بة تايبةيت شةخسي دوكتور قامسلوو،زؤر ذيرانة و بة .. .. . بريوبؤضوونصكي كورد نةدةحةواوة و
ةوخؤلة طةلَ خةلَك و لة شارة تصطةيشتوويي،مصذووي ئةو سةردةمةي طؤازتةوة بة هاوكاري وبة ثرس و أاطؤأينةوةي أاست

  . جؤر بة جؤرةكاندا
لة ئةجنومةين . لة يةكةمني ثةرلةماين ئصراين دواي حكومةيت ثاشايةيت،هةشتا لة سةدي كورسييةكاين كورد بةتالَ بوون

اودصري طةرضي بة ثصي ياسا ولة ذصر ض. ئصرانيشدا،ديسانةوة شوصين كورد بةتالَ مايةوة) قانوين ئةساسي(ياساي دةستوري 
شةأ فرؤشاين .. .. . كؤميسيؤين هةلَبذاردين سةرانسةري ئصران،نوصنةراين هةر دووال لة اليةن كوردةوة هةلبذصردرابوون و

. ناوةكي و دةرةكي نةياصشت كة ئةو رةوتة سةر بطرصت بةإلم،ناو و شوصين كورد لةم مصذووةدا بة تؤماركراوي مايةوة
ية بة نصوضةواين كؤماري ئيسالمي وتةنانةت لة ئةرشيظي ثةرلةماين ئصرانيشدا بة تؤمار بةلَطةيةكي ياسايي كة بؤهةتاهةتا

  . كراوي ماوةتةوة
طةرضي . لة دواي ئةو زولَمةيش،شةأ و هةلَطريساندين شةأ،لة اليةن كوردةوة بة ناوي حيزيب دميوكرات تؤمارنةكراوة

. ةم كارةساتة بة ثصضةوانةوة بة سةر خةلَك ومصذوودا بسةثصنتتاراين ئيسالمي بة درصذايي تةمةين هةول دةدات بؤ ئةوةي ئ
طةر ضي ئةوكايت هيض ئيمكانصكي . ضونكو بةر لة هةلَطريساين شةأيش،دوكتور قامسلوو ثرس وراي بة خةلَكي كرد

وو شار بة شار أاطةياندين ئةوتؤ لة ئارادا نةبوو بؤ ئةوةي هةموو خةلَكي كوردستان ثصكةوة ببةستصتةوة بةإلم دوكتور قامسل
لة زؤر كؤبوونةوةي جةماوةري طشتيدا لة طةلَ خةلَك دوا و بة ثرس وأاي خةلَكي لة تةك . طةأا و دذي شةأ أاوةستا

  رووداوةكاندا هةلَس وكةويت كرد و جوإليةوة
مةزن يةكصك لة تايبةمتةندييةكاين خؤشةويسيت نصوان خةلَك و شةخسي قامسلووي شةهيد،سةداقةت وثاكي ئةو رصبةرة 

طشت ئةو شتانةيشي كة بةرةوروو بة خةلَكي . وهةلَكةوتووة بوو،كة هيض أاستييةكي ديار ونةدياري لة خةلَك نةشاردةوة
  . دةطووتن،هةموو بة أاست دةرضوون
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ساإلن هاتن وأابوردن،مصذوو رؤيشتوو بة سةر ضوو،بةإلم رؤذ لة دواي رؤذة أاستييةكان باشتر بؤ خةلَك ومصذوو 
 قامسلوو،وةك يارصكي بة ئةمةكي خةلَكي و بة ناوي ثةيامنصري سولَح و ئاشيت لة ناو دلَ ومصشكةكاندا .وةدةركةوتن

  . و هةر لةو رصطةيشدا شةهيد كرا مايةوة
هةوثةميانان . وةك وةدياركةوتووة،ئةزمووين كوردستان تاقيكارييةك بوو بؤ داهاتووي طشت عصراق بةر لة خودي كورد

. ةم دوايانة ئاماذةي ثصدةكةن،كوردستان مؤديلصكي هةلَكةوتة و منوونةيةكي باشة لة بؤ طشت عصراقوبةرثرساين خؤيشمان ب
بؤية . لةم رؤانطةيةوة زؤر لة أاستييةكاين ئةمرؤ و سبةينص و تةنانةت دوازدة سالَي أابردوويشمان بؤ دةر دةكةوصت

وو بةشي باكور و باشوري عصراق و لة ذصر ضةتري ،سةرةتا ولة هةر د) هيوا و ئاشيت(ثأؤذةي طشيت : دةتوانني بلَصن
طةر دةووترا ئةزموون، أاست ودةقيق و فرة دروست بوو تاقيكردنةوةكانيشيان دابووة . تاقيكرايةوة) ثاراستين ئامساين(

  . دةست خؤمان خؤيشمان،خؤمامنان تاقيكردةوة
دةكةينةوة ئةمريكا و ئينطليز وطشت هةوثةميانان لةم تاقيكردنةوةيشدا،واتة لة هةلَبذاردندا هةر خؤمانني خؤمان تاقي

وتةنانةت رصكخراوي نةتةوة يةكطرتووكانيش، هةموو لصمان دةبنة ضاو دصر و بةضؤارضاو شاهيدي لؤ ياسا و مصذووي 
  . بة دةنطي بةرزي خؤمان. داهاتوومان دةدةن

  . دةنطدان وهةلَبذاردن
  تاوةكوو هةلَبذاردن ضةند بستة

بة هاوكاري وثشتطريي أاستةوخؤي ئةمريكا،ثةيامصكي فرة ناخؤش بوو بؤ ) كا. كا. ث(ؤك ئاثؤ أصبةري دةستطري كردين سةر
كورد بة طشيت،بةإلم بة داخةوة زؤرينةي كورد بة باشي وةري نةطرت و زؤر كةس و اليةين كورديش بة ثصي قازانج و 

  خستييانة ثشت طوص بةرذةوةندييةكاين خؤيان هةلَيانسةنطاند يان
اقي هيوا و ئاشتيش هةلَطري ثةيامصكي ديكةية بؤ كورد بة طشيت،ئةويش ئةوةية كة ضارةسةري كصشةي كورد لة عصر

بووكص لة طةلَ تؤمة ( (لة ناوة رؤكي ئةم ثةيامةيشدا ئةم مةتةلة خؤي دةنوصنصت .. .. . !بةغداية،نةك لة ئةمريكا و لة ئينطليز
نطدانةي كوردستان بة تايبةيت و هةلَبذاردين عصراق بة طشيت،لة كؤصيسنجق و ئةم دةنطة و ئةو دة) ) . خةسوو طوصت لص بصت

  . لة قةنديل ولة قاميشلي دةنط دةداتةوة
 2001ي سثتةمبةري 11وة تاوةكوو 1973 سثتةمبةري 11ثصوانةي ئةو لصكدانةوة كورتة و طصأانةوةي ئةم بة سةرهاتانة لة 

 دةسةملصنن كة لة ثشت ثةردةي ديار وئاشكرا،زؤر سناريؤي نةديار وثأؤذةي ورووداوةكاين دواي ئةم كاةساتة،ئةو أاستيية
  . شاراوة لة ئارادا هةن كة نايانبينني

شةأة دةندووكةي ئةمريكا وئينطليس و فةرةنسة و ئةملانيا،لؤ وةدياركةوتين ئةو سناريؤيانةية،كة لة ثشيت ثةردةوة دصنة 
  . كايةوة

.. .. و هصرشي ئةمريكا وئينطليسي رزطاركةر سةددام و عصراق،كاتصك كورد ملي داية دةستبةر لة هصرشي هةوثةميانان بؤ سةر 
دانيل ميتران دايكي كوردان و خصزاين سةرؤكي ثصشووي فةرةنسة بة ثةلة ثةيامي خؤي طةياندة دةست سةركردةكاين كورد و 

نةتة ثصشةنطي كارواين ئةمريكا لة عصراقدا،هيض ثصي طووتن،كة ض دةكةن و بؤ وادةكةن و بة ثصي ض بةلَطة و رصككةوتنصك بوو
  . شايي دةطةأا!وةإلمصك نةهاتة طؤ

ي سثتةمبةروة ئاطةدار نني بةإلم زؤر 11طةر دايكي كوردان و وإلتةكةي،لة ووردةكارييةكاين جووإلنةوةي ئةمريكا لة ثاشي 
رن و دةزانن بووشي كوأ و بووشي باوك و باشتر لة ئصمةمانان ولة ويست و مةبةسيت سةرةكي ئةمريكا و ئينطليس ئاطةدا

  ؟. بازةكاين دةور و ثشت و ضؤار تةنيشتيان بة تةماي ضني و واخةريكي ضني
بةإلم . طةلؤ،ئةمريكا وئينطليز طةر تاوةكوو ئصستةكة،لة باشوري كوردستان وبة طشيت لة عرياقدا مةبةستةكاين خؤيان ثصكا

بة أصك  نةشياصشت طشت ئارماجنةكامنان نةمانتوانيوة و طةرضي. كاوةزؤر ويست و مةبةسيت خؤمان ثص ئصمةي كورديش
ساوةكوو ئةوان هةر كةس و اليةنصكي دةرةكي . دواية ئةوان. بةإلم،بةر لة هةمووان،خؤمان تاوانبارين. وثصكي بثصكني

  بصت،با ببصت وناوةكي
اكة كةس وهةروةها اليةين بضووك و طةورةي بةإلم ئصمةيش وةك ت. أاستة كة طشت تاوانةكان ئةستؤي حيزبةكان دادةدأن

  كؤمةإليةيت وكةلتوري و هونةري وئابوري،كةم يان زؤر،تاوان و كةمتةرخةمي دةمانطرصتةوة
  . ض بة هةلَبذادن و ض لة رصطةي ريفراندؤم. كة ضارة نووسي كورد لةم ماوة كورتةداية:هةموو زانيارييةكان ثصمان دةلَصن
ةلَوصستطراين أاستةقينةي ريفراندؤم خاوةين دةسةإلتصكي ئةوتؤ نينة وهيض ئيمكانصكي بةإلم هةقيقةت ئةوةية كة ه

ثصويستييان لة دةستدانيية،بة تايبةيت أاطةياندنصك كة ثةيوةندي هةبصت لة طةلَ طشت كؤمةإلين خةلَكي ئةوةيشي كة 
  . هةية،خاوةنةكةي هةمان اليةنطران وبةشداراين هةلَبذاردين طشتني لة عصراقدا
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ويسيت ئةمريكا و ئينطليز،لة باوشطرتين رؤذهةإلتة،كة لة دواي سةدةي نؤزدة وثتر لة هةشتا سالَة خةوين ثصةوة دةبينن و 
دنيايةكيان ثارة و بؤمبو . بة دةيان ثرؤذةي جيهانيان بؤ داأشتووة و ضةندةها سناريؤي جؤراوجؤريان لة بؤ سةرف كردووة

  وو طةيشتووتة ئةمرؤكةباروت لة بةردةميدا هةلَأشتووة،تاوةك
دابةشبووين كورد دروست دةطةأصتةوة بؤ سةرةتاي دةست بةكاربووين ئةم . ئصمةي كورد بة ئاطري ئةم ثرؤذةيةوة سووتاوين

سةرؤك وةزيراين ئةوكايت ئينطليز دةستصكي باإلي لةم برية ) سصر ليئؤنارد سثصنسر وينستؤن ضرضيل( كة 1921ثأؤذةية،لة 
  . بووشووم و تاريكةدا هة

ئةم ثرؤذةية بوو،بةإلم هةر وةكوو   سةرةتاي سةركةوتن يان واباشة بلَصن ضنط داكوتاين1948لة دايك بووين ئيسرائيل لة 
  دةيبينني ئةم طصرة وكصشةية هةر وا درصذةي هةية

 الوة  بةم1967دا واتة لة ) شةش رؤذة(لة دواي سةركةوتين مةزين ئيسرايل بة سةر عارةب،لة شةأي بة ناوبانطي 
سةرئةجنام ثرؤذةي رؤذهةإليت سيحراويي خؤي سةثاند و رصطةي بؤ رصككةوتين ئاشيت لة نصوان ئةمريكا و شوورةوي خؤش 

 بة ناوي جيهانيكردين تيجارةت و 1973 ي سثتةمبةري11و هةر وةك بامسان لصوة كرد،لة  سةري طرت1972كرد،كةلة 
بة دميوكراتيكردين (اق لة ضنط سةددام ناوي نوصي لة سةر دانرا و طؤأا بة بازرطاين سةري دةرهصنا ولة دواي ئازادكردين عصر

  ) . أؤذهةإلت
كةدةبصت بلَصن عصراق . لة رؤانطةي ئةم ثأؤذةوة عصراق وةك ناوةندي بإلوكردنةوةي دميوكرايت لة أؤذهةإلت ناوزةت كراوة

  . سةر كةوصتطةر صتو . دةبصتة ناوةندي تيجارةت وبازرطاين رؤذهةإلت و ئةو التريش
وةك روس و ضني وفةرةنسة،كة . لة حالَي حازردا،ئةوانةي دذي جوإلنةوةكاين ئةمريكان،دذي بةرذةوةندييةكاين كورديشن

هةر ئةوانيش بوون لة ئةجنومةين ئاسايش بأيارايت ثةسةندكراوي ئةجنومةين حكومةيت عصراقيان سةبارةت بة كورد رةت 
  .  يان دةركرد1546كردةوة وبأياري 

ئصرانة كة بة هؤي زؤرينةي شيعة لةو وإلتة  ئةمريكا و ئينطليز،كوماري ئيسالمي ئصستةكةولة عصراقدا،تةنيا رةقييب سةرةكي
روس و ضني و تةنانةت فةرةنسةيشمان نابصت لة بري بضصتةوة،كة هةر كام بة جؤريك و ناأاستةوخؤ لة . خاوةن دةسةإلتة

كةم لؤ وةدةستهصناين بةرذةوةندييةكانيان،يان لة بؤ كةم كردنةوةي هصز و طوأي ثشت دذ و دذةكاين ئةمريكا دةوةسنت،الين 
  . رةقييب جيهانيان كة ئةمريكاية

مصذووي رؤذهةإلت رؤذهةإليت ديار و رؤذهةإليت سيحراويي وهصشتةكةيش نادياري ئةمريكا و . ئةمة بةسةرهايت مصذووة
ئصستةكةيش .. .. و ؤذهةإليت دميوكرايت،كة ذياين كورديشي تصهاإلوةئينطليز وجيهانيكردين ازرطاين ئازاد و سةرئةجنام،ر

ئةم مصذووة بة قازاجني ئةم دوو اليةنةدا شكاوةتةوة،بةإلم هةر وةك بامسان كرد بةرةو رووي جيهانصكي دي بووةتةوة 
  . جيهاين ئيسالم وهةوثةمياناين غةيرة ئيسالمي
بةإلم،ئصستةكة،وةك ديارة ودةيبينني .  داهاتوو وةإلمي دروسيت دةداتةوة؟. ئةم خةونانة سةر دةطرن يان نة دةبنة خةيالَ

عصراق لة سايةي ئةم هةمووة هات و نةهاتة رزطار كراوة و واخةريكة بةرةو دياريكردين ضارةنووسي دوارؤذي خؤي وطةالين 
؟ بؤ ئةم . يةيش دةرضصت وبضصتبؤكصهةال دةرضصت،تاوةكوو بتوانص لة ناو ئةم بازنة. كورد ضي بكات باشة. هةنطاو دةنصت

طرنطييةيش ئةشص و ثصويستة بار و دؤخي واقيعي كورد بزانني و هةميش لة ناوةرؤكي هةلَس و كةوتةكاين ئةمريكا و 
تاوةكوو بتوانني ذيرانة رصطةي أاست ودروسيت  ئينطليزي رزطاركةر وخاوةن دةسةإلت،سةبارةت بة كورد ئاطةدار ببينةوة

  بدؤزينةوة خؤمان
بؤ . هةقيقةت و أاستييةكي تةواوة. ئيعترايف ثصكردووة وةي كة بةأصزنيضريظان بارزاين سةرؤكي حكومةيت كوردستانئة

تووشي زةرةر . طةر بة دووي أاستييةوة نةبني و نةضني. طةيشنت بة هةر ئارمانج وئاواتصك ئةشص سةرنج بدرصتة أاستييةكان
لةشي سياسي كورد بةطشيت و بارو دؤخي واقيعي وتايبةيت كورد،لة . ن ناخؤشسا ئةم أاستيية تالَ بصت يا. و زيان دةبينةوة

 / 11 /18 راثؤريت(ووتةكاين سةرؤكي حكومةت ض لة ئةمريكا و ض لة طفتوطؤي رؤذنامةنووسي هةولصرداية بأوانة 
 رؤشنايي كؤرةكةي لة ئةمريكاوة لة ذصر ناوونيشاين ئصستة وئايندةي كوردستاين عصراق لة ذصر) حسني. م. خالد 2004

 2004 / 11 / 24و هةر وةها طفتوطؤي رؤذنامةواين ناوبراو لة  نصضريظان بارزاين لة ناوضةي واشنتؤين ثصتةخيت ئةمريكا
  كة هةر دوو لة كوردستان نصتدا بإلو كراونةتةوة

ذاردن،ئاكامي داهاتووي كورد وةك حيزبةكان كة خاوةن دةسةإلتن،بأياري بةشداربوون لة هةلَبذارين داوة ئاكامي هةلَب
بةإلم،بةر لة هةلَبذاردن ئةم ثرسيارة خؤي قووت دةكاتةوة،كة ئاية طةر هاتوو شيعةكان . كورديش دياري دةكات

؟ نةك تةنيا سةبارةت بة كورد سةبارةت بة . ئةمريكا ئةو كايت دةلَص ضي ؟. برديانةوة،ضارةنووسي كورد بة كوص دةطات
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ضييان لص بةسةر  يان ئةو كات بار و دؤخي كوردةكاين رؤذهةإلت وباشور.  بة جص صلَصئةو كايت،ئةشص وإلت خؤيشي كة
  ؟. دصت

بة . !بةلَص،هةوساري مصذوويي بأياري طشيت لة دةست حيزبةكانداية و هي ئةوانيش لة دةستخؤياندا نيية،لة هةلبذاردنداية
  بةشداري و بةشداري نةكردن

  . ة بةإلم مصذوو هاوار دةكات كةسةدةي بيست ويةك،سةدةي مايف مرؤظةداهاتوو زؤر روون وديار و بةرضاو نيي
ئةم ثرسيارةيش بؤ كورد و بؤ . بةلَطةي واقيعي كورد هةلَةجبةية. تةنيا رصطةضارةي طوجناو،ثةنابردنة بةر مايف مرؤظة
  ؤضانة؟بص وةإلمة،كة بؤض كورد دةست ناداتة ئةم ط شةهيداين زيندوو و لة دةستضووي هةلَةجبةي شةهيد

. بصكةس و بصضارة لة دةست دةستاين ديار ونادياري مايةوة لة دواي أاثةأينيش هةر شةهيد كراوةو و هةلَةجبةي شةهيد
  ؟. بؤض

 وهةلَبذاردن و دامةزراندين حكومةيت كوردستان فيلم و بة طشيت دصكؤمينتةكاين هةلةجبة 1991لة دواي أاثةأيين 
سةددام ( (؟ لةم بارةيةوة،ثصم واية خوصندنةوةي كتصيب . بة كص؟ بؤضي.. .. . يةوةدةكأايةوة و دةفرؤشرا. !كؤدةكرايةوة

نووسيين ئةمانؤئل ليدؤ،طةر مرؤظ دةخةملَصنص و دةحيةثسصنص، بةإلم زؤر باشة كة كورد ) ) حوسيين ثصشوةخت تاوانبار كراو
  سةرجني بداتص و ضاوصكي ذيرانةي ثصدا خبشصنصت

يزبة كوردييةكاين هةر ضؤار ثارضةي كوردستان وبة تايبةيت ناوةندةكاين هةوالَطريي طةورةكاين كورد و بة طشيت ح
بة دةست بصنن،لة زؤر صين سةيري جيهان ئاطةدار دةبنةوة و ئةوسا زؤر ) ) عةمليايت مسكيتو( (كوردي،طةر بتوانن ثأؤذةي 

  باشتر دةزانن،كة دنياي ئةمريكا و هةوثةميانةكاين ضي بة سةرضييةوةية
م ثأؤذةية زؤر لة مصذة كةوتووةتة دةست زؤر اليةين ئاساييش ض دةطا بة دةولَةتان وتةنانةت تريؤريستةكانيش هةر بؤية ئة

ئةمريكايش ضارةيةكي نةما،غةيري طؤأين و ذصر و رووكردين بنةأةيت دام و دةزطةي سةرةكي هةوالَطريي وإلتةكةي بة 
  . مريكايش بأياري كؤتايي لة سةردا وثةسةنديش كراطشيت،كة لة ماوةيةدا و سةرئةجنام كؤنطرصسي ئة

سيستةمي نوصي جيهاين دةشصوصت وداستان وئةفسانةي ئةفغانستاين حةفتا و . طةر بصتو ئةمريكا لة عصراق سةر نةكةوصت
جيهان دةذصتةوة بشصويي و هةر ضةشنة ئاذاوةيةك سةرتاثاي ناوضةكة دةطرصتةوة و) ) هيوا و ئاشيت( (هةشتاكان لة عصأاقي 

هةر بؤية،جيا لة كوردي باشور،كوردةكاين رؤذهةإلت و باكوري وإلتيش ئةشص،لة ئامادةباشي . بة جؤرصكي تر دةتةقصتةوة
  . !تةواوي تةواودابن
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