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  مةهاباد كوردي... منيش لةسةر ئةم پرسانة قسةم هةية 

دةنگدان بؤ دةستووري "دواي ئةوةي كة پذؤسة بةدناوةكةي 
بةو شثوةية كؤتايي پث هثنرا كة هةموومان " هةميشةيي عثراق

بينيمان، لة زؤر الوة دةنگي جيا جيا بةرز بوونةوة و لة هةمان 
ةيت دةسةألتداراين كاتيشدا مرؤض بة ئاشكرا هةسيت بة ناذةح

كورد دةكرد، كة تةنانةت لة ئاخاوتن و چاوپثكةوتنةكاين 
خؤشياندا نةيانتوانيوة ئةم نائاراميية دةروونييةي خؤيان 

ئةوان لة چةندين هةضپةيضني و قسةكردين ئثرة و . بشارنةوة
ئةوثدا باسيان لةم شتة كردووة و تا ذاددةيةكيش دانيان بةم 

  . شكستةي خؤياندا ناوة
سةراين كورد بة پثچةوانةي ئةم زوذنالثدانة سةيروسةمةرةيان بؤ دةستووري ذةشي عثراقي 
داگريكةري كوردستان، لة ئاكامي بةپريةوةنةچووين گةرمي خةصكي كوردستان بؤ سةر 
سندووقةكاين بةكؤيلةكردنةوةي كورد و لكاندنةوةي لؤزان ئاساييانةي نيشتمانةكةيان بة 

هةرنا هةرنا لة كاردانةوة و . ض و شؤضثين، هةناسةسارد و دصگران بووندةوصةتثكي داگريكةري هؤ
هةردوو حيزيب فةرمانذةواي ئةمذؤي باشووري . وتةكانياندا شتثكي لةو جؤرة بةدي دةكرا

كوردستان، پاش دةنگدانة نةفرةتييةكةش، هةر لةسةر هةمان كاري پثشوويان بةردةوام بوون و 
لة تةلةفزيؤن و هؤيةكاين ذاگةياندين . م پثناوةدا وةگةذ خستذاگةياندين تايبةت بة خؤيان لة

جؤراجؤرياندا باسيان لة شتثك دةكرد، تا ئثستاش بةردةوامن لةسةري، كة گةلث جار نةك هةر 
چ پةيوةندييةكيان بة ذاستييةكانةوة نيية و بةس، بگرة چةواشةكردين بة بةرنامة و نةخشة بؤ 

 كة بثگومان وةك بينيمان ئةم كارة هةر لة دةستپثكدا بة دانراوي ذؤصةكاين ئةم ميللةتةية،
ئارةزووي حيزبيية بريتةسكة ناكوردستانييةكان چ ئةجنامثكي ئةوتؤي لث نةكةوتؤتةوة كة 

  .مايةي دصخؤشي بث بؤيان
ذؤژنامةوان نةبةز گؤران زؤر جوان بؤ هؤي بةشدارينةكردين خةصك لة شارثكي گةورةي وةك 

ئةم : "دا، چووة و بةم شثوةية لة نووسينثكي خؤيدا لةم بارةيةوة دثتة وةألمهةولثر، لةم دةنگدانة
بثدةنگي و نةهاتنة دةرةوةيةي خةصكي هةولثر لة كايت دةنگداندا بؤ دةستوور، جوانترين زةنگة 

ئةمة مانگرتنثك بوو ئةم شارة بة دةسةأليت وت، . بؤ گوثي دةسةألت، گةر هةست بة بيسنت بكات
ياندن و پيشانداين وثنة گوناهةكاين ئةنفال و شارة وثرانةكةي هةصةجبة لة تةپصةكاين ذاگة

ذثگةي شاشة حيزبييةكانتانةوة، ناتوانن وا لة ئثمة بكةن يةك زةذذةي خاكي نيشتمان 
چؤصي شةقام و بةردةم بنكةكاين دةنگدان، يةك پارچة .. بگؤذينةوة بة وةمهةكاين ئثوة

يدي تثگةيشنت ئةو هةموو گوتارانةي پةخشيان كرد بؤ ئ. بةرپرسةكاين تووشي سةرسامي كرد
دةكرا هةردوو زحليزبةكة ئةم .. خةصكي، بة بثدةنگي و نةهاتنة دةرةوة وةألم درانةوة
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ناذازيبوونةي خةصكي بكةنة كارتثكي فشار بؤ برا عةرةبةكانيان و جارثكي تر دةستوور بؤ 
 لةوة زةليلترن بگةذثنةوة بؤ دةنگي سةر بةرژةوةندي كورد دةسكاري بكرثتةوة، بةألم ئةوان زؤر

. دةستةكامنان زؤر پاكن.. شةقام و تةا جارثك لةگةص بةرژةوةندي ميللةتةكةي خؤياندا بن
شارثك لة . پاكيي دةستةكامنان ئةو نةخثرةي خستة دصي ئثوةوة كة هةرگيز چاوةذثتان نةدةكرد

لة ذؤژي ."(ئةمةية وةألم.  دةكاتداخي دةستووردا ذؤژثك تا ئثوارة ذووناكي لة خؤي حةرام
، 246دةنگدان بؤ دةستوور شاري هةولثر مان دةگرثت، نةبةز گؤران، هاووأليت، ژمارة 

  ). 2005ـ10ـ19چوارشةممة 
ديارة ئةم ساردي نواندنةوةي خةصكي بةشةرةف و خؤذاگر و سةربةخؤييخوازي كوردستان، لة 

ي داگريكةر، هةر بةتةنيا شارثك يا هةمبةر ذةشنووسي ذةشي دةستووري هةميشةيي عثراق
بةپثي زؤر لة هةواص و شيذؤضةهةواص . ناوچةيةكي دياريكراوي باشووري كوردستاين نةگرتؤتةوة

و ذاپؤريت جيا جيا كة لة ماصپةذة كوردييةكانيش بألو كراونةتةوة، هةر بؤ منوونة لة شاري 
پيشان نةداوة و هةتا درةنگانثكيش سلثماين گةجنان چ بةشداريكردنثكي گةرميان لةم دةنگدانةدا 

تةنانةت لة شاري كةركووكي . خةصك بة شثوةيةكي چذوپذ ذوويان لة بنكةكاين دةنگدان نةكردووة
ئةمة و جگة لة شار و شارؤچكة و دةضةرةكاين ديكةي . كوردستانيش ئةم دميةنانة بينراون

ريتثكي دميوكراسييانة كوردستان كة گةلث ذووداو و كاري نابةجثي دوور لة هةر داب و نة
  . هاتوونةتة پثشةوة

هةر لةسةر هةمان بابةت، بةشدارينةكردين جةماوةري كوردستان لة پذؤسةي دةنگدان بةو 
لة "شثوةيةي كة پاريت و يةكثيت دةيانويست، كةناصي حيزبيي كوردستان تيضي لة بةرنامةي 

چاوپثكةوتنثكي لةگةص كة عةبدولذةزاق عةيل ئامادة و پثشكةشي دةكات، " كوردستانةوة
: جارث لةپثشدا پثمخؤشة بة براي سةرپةرشتكاري ئةم بةرنامةية بصثم. فةلةكةدين كاكةيي ساز دا

ئةرث بؤ دةبث ئثوة، وةك هةميشة، پةنا بؤ بةرپرساين حيزيب و كةسانثك ببةن كة سةر بة 
هؤي خؤتان و لة خؤتان بث و وةك خؤتانيش بري بكاتةوة؟ خؤ جةنابتان باستان لة 

ئينجا لة بارثكي وادا تؤ بصثي باشتر نةدةبوو . بةشدارينةكردين خةصك لةو پذؤسةيةدا دةكرد
يانةي ئثوةي داباوة كة بة بةردةوامي "ئا"بةرسضي ئةو هةموو " نا"ئةگةر كةسثكتان هثنابا، بة 

ي من پثمواية كاري تؤ! پذوپاگةندةي وشكي حيزبييانةتان لة تةلةفزيؤنةكانتاندا بؤ دةكرد؟
: ذؤژنامةوان ئةوة بوو بچيت بة دواي ئةو كةسانةدا بگةذثيت و بيانبينيتةوة و لثشيانبپرسيت

ة نةداوة كة مافةكاين كوردي تثدا جثگري كراوة؟ "دةستوورة ناياب"ئثوة بؤچي دةنگتان بؤ ئةم 
 بةصث، تؤ دةبوو پرسيارثكي وةها پارتييانة و يةكثتييانة ئاذاستةي ئةوان بكةيت و بثگومان

بة مانايةكي ! ئةوانيش خؤ زمانيان لة گؤ نةچووة و، هةر چؤنثك بواية دوو قسانيان بؤت دةكرد
پياوة پرية و بيدوثنيت، تاكو بزانيت بؤچي ئةو لةبن "تر كاري تؤ ئةوة بوو بچيتة الي ئةو 

ديواري مزگةوتثك لةگةص هةشت نؤ دة پريي وةك خؤي لة ذؤژثكي ئةوهادا خةريكي دامةكردن 
بةم : بؤ زياتر ئاگاداري بذوانة.."(و، نةشيويستووة دةنگ بؤ دةستووري عارةبان بداتبووة 

  ).2005ـ10ـ18شثوةية پذؤسةي دةنگدامن بيين، ذزگار كؤچةر، كوردستان نثت، 
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عةبدولذةزاق عةيل هةر لة سةرةتاي بةرنامةكةيدا ئاماژةي بؤ ئةوة كرد كة فةلةكةدين كاكةيي 
ةوتن و ديداري ديكةي لةگةصدا ساز دراوة و ماندووة، كةچي ئةوان هةر ئةمذؤ سث چوار چاوپثك

وازيان لث نةهثناوة و هةر هثناوثتيان بؤ ئةوةي چةند پرسيارثكي لةمةذ ئةم پثشهات و دوا 
نازامن لةم هةولثرة گةورة و گرانةدا كةسثكي ناحيزيب . گؤذانكاري و پذؤسةي دةنگدانة لث بكةن

ئةرث جةناب تؤ شةرم ناكةيت بة :  بةردةمي ئةم پرسيارةشةوةنةمابوو تا بيهثنن و بيخةنة
ئةي تؤ نازانيت بة وةها كارثكت ! دةدةيت؟" نوث"دةنگ بؤ دةستووري هةميشةيي عثراقي " نةخثر"

ساصح موتصةگ : عةبدولذةزاق عةيل لة بريي ناچثت بصثت! ناپاكيت لة كورد و كوردستان كردووة؟
. ة بةشدارييان لة دةنگداندا نةكردووة يان بة نةخثر دانگيان داوةپريؤزبايي لةو كوردانة كردووة ك

كةچي لة هةمان كاتدا، هةر تةنانةت وةك ئةركثكي ذؤژنامةواين و هيچي تر نا، نةدةبوو بة 
ئةنقةست چاو لةو هةموو خةصكة بپؤشث كة دةنگيان بؤ دةستوورة نةفرةتييةكةي عروبة نةداوة و 

ك شؤضثنيستثكي وةك ساصح موتصةگ نةناسثت، وا دةزانثت ئةگةر يةكث. ذةتيان كردؤتةوة
عةبدولذةزاق عةيل بة ئةركثكي نةتةوةيي و كوردستاين ذابووة و خةصكي كوردستانيشي لةو كةسة 
كوردانة ئاگادار كردؤتةوة كة بة نا دةنگيان داوة، ديارة بةم كارةشي هةر هةمان قسة و 

بدةن و " بةصث"دةنگ بة : ات و دةپات كردؤتةوةبؤچوونةكاين بةرپرسان و سةراين كوردي دووپ
ئةدي هةر سةراين پاريت نني پشي پشي لة ذثبةر : پاشان جثي خؤيةيت لة ناوبراو بپرسني! بةس

و هثما سوننييةكان، موتصةگي و دولةميي و هامشي و جبوورييةكان، دةكةن و لة هاوينةهةواري 
ةردةمدا واأل دةكةن و مافووري سووريشيان پريمام دةروازةي كؤشك و سةراكاين خؤيانيان لة ب

كةس هةية ئةمةي نةبينيبثت و پثي بثزار و خةمبار نةبووبثت؟ شاعريي ! لةژثر پثدا ذادةخةن؟
ناوداري گةلةكةمان مامؤستا عةبدوصال پةشثو لة هةضپةيضينثكيدا دةگةص هةفتةنامةي ميديا، هةر 

عةرةبة ذةگةزپةرست و بةعسي و سةبارةت بةم پرسة، پثيواية كة كةسانثكي وةك ئةم 
عروبةوييانة، نةك هةر نابث پثشوازييان لث بكرث، بةصكو دةبوو لة شوثنگةلثكي وةك سةري 

  ). 7ـ6، ل 2005ـ10ـ11، 212ميديا، ژمارة .(ذةش و ئثرة و ئةوثي كوردستان وةدةريش بنرثن
وةألمي " نةخثر"خةصكي بةشةرةيف هةولثر و هةر شوثنثكي ديكةي باشووري كوردستان كة بة 

بةناو دةستووري هةميشةيي عثراقيان دابثتةوة و يانيش هةر بةشدارييان نةكردبثت، ئةوة قةت 
قةت بة ماناي ئةوة نايةت كة ئةوان خوانةخواستة، وةك كةسانثكي ناكوردستاين و مثشك 
رة حيزبييانة بريي لث دةكةنةوة و پذوپاگةندةي بةعسييانةشي بؤ دةكةن، گوايا ئةم جةماوة

يان فرؤشتووة و لةبةر خاتري نةبووين كارةبا و "كوردايةيت"بةشةرةف و دةستوور ذةتكةرةوةية 
يةكثك كة بة دانيشتوواين هةولثر و ئةو شار و دةضةرانةي ! بةنزينيش وةها كارثكيان ئةجنام داوة

نا ، ئةو كةسة بيزانثت يان "كوردايةتييان فرؤشتووة"دةنگيان داوة، بصثت " نةخثر"كة بة 
ناماقوولييةكي گةورةي كردووة و بثذثزييةكي پاريت و يةكثيت ئاسايانةشي بةرامبةر بة شاري 

من هةر لثرةدا دةستخؤشي لة كاك ذثبني سةباح دةكةم . هةولثر و تةواوي كوردستانيش نواندووة
كاك : بذوانة.(ي ناوثكي داوةتةوة"ذثباز هةولثري"ذثبازة پووچ و سةقةتةكةي كة كوردانة وةألمي 

؟ ذثبني سةباح، كوردستان نثت، ...ذثباز كث كوردايةيت دةفرؤشث، خةصكي هةولثر ياخود جةنابت
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لة هةمان كاتدا دةبث ئةوةش بصثني بةشدارينةكردين خةصك لة دةنگداندا، ئةگةر لة ). 2005ـ10ـ20
 بث بةنزيين و بألوبوونةوةي فةساد و گةندةصي ئيداري و زؤر هؤكاري ديكةش بث كارةبايي و

لة زؤربةي هةرةزؤري وألتاين دنيادا، ئةوانةي كة . بووبث، ئث خؤ چ عةيبةيةك لةم كارةدا نيية
هةصبژاردين ذاستةقينة و دميوكراتييانةيان تثدا بةذثوة دةچث، خزمةتگوزاري و باري ژياين 

يت ئابووري و گةلث پرس و مةسةلةي تريش، ذؤصي يةكالييكةرةوة دةگثذن لة هاووألتييان و ئاس
هةرچي كوردستانة، ديارة هةردوو حيزيب دةسةألتدار، . سةركةوتن يا سةرنةكةوتين پذؤسةكةدا

هةر بؤ منوونة لة سةردةمانثكي شةذي كوردكوژانةي نثوان خؤياندا، گشت هؤ و ئامذاز و هةل و 
ووألتيياين هةژار و داماوي ئةم وألتةيان قؤستةوة، هةر تةنيا بؤئةوةي دةرفةتثكي گوزةراين ها

ئةوان تةنانةت ئاو و . كورسيية شذةكاين دةسةأليت ديكتاتؤري و تاكذةوييانةي خؤيان بپارثزن
ئةرث كةس . كارةبا و بةنزين و گومرگ و دار و بةردي كوردستانيشيان لةم پثناوةدا بةكار هثنا

 و بةينة نةبث؟ پاريت و يةكثيت دوژمناين نةتةوة و خاكيشيان بؤ هةية ئاگاي لةم كةين
  ! بةديهثناين وةها ئاماجنثك بة كوردستانةوة وةركرد

هةر پةيوةنديدار بة بابةيت بةشدارينةكردين خةصك و هؤكارةكان، دةسةألتداران و حيزبيياين 
و ئةم جؤرة شتانة كورد خؤشيان، جا بؤ هةر مةبةستثك بث، باس لة نةبووين خزمةتگوزاري 

بؤ منوونة فةلةكةدين كاكةيي كة لة سةرةوةش ناوي هاتووة، ئةندامي پثشووي . دةكةن
هؤكاري بةشدارينةكردين خةصكي لة ذاپرسي بؤ خراپيي "پةرلةماين كوردستان بووة، 

). 2005ـ10ـcom.kurdistanan.www  ،20ئاژانسا نووچثن كوردستان، .(گةذاندؤتةوة" خزمةتگوزاري
خؤپيشانداين خةصكي كةالر و خؤپيشاندان و ناذةزايي دةربذينةكاين ئةم دواييانةي ئاكرث و 
دهؤك منوونةگةلثكي درةوشاوةن و، بةصگةيةكي ئاشكرا حاشا لث نةكراويشن بؤ ذةوشي گةندةصي 

  . و خراپيي باري گوزةراين هاووألتييان
  

لة ذثوذةمسثكي شكؤداردا، ئثسك و پروسكي زياتر لة  2005ـ10ـ17ي دةنگدان، لة دوو ذؤژ دوا
من خؤم كة خةصكي گوندي . پثنج سةد كوردي بارزانيي ئةنفالكراو هثنرايةوة خاكي نيشتمان

ي شاري هةولثرم، لة نزيكةوة هةستم بة ئثش و "قوشتةپة"ي سةر بة ناحيةي "مورتكةي گةورة"
لة كايت خوثندن لة قوتاخبانةي . دة بارزانييةكاين خؤم كردووةئازاري خوشك و برا كور

ناوةنديي قوشتةپة كوردة بارزانيية داماو و لة كةس و كار دابذاوةكامن چاو پث كةوتووة و، 
ذؤژيش نةبووة دصم بؤيان نةسووتابث و، هةزاران نةفرةتيشم لة سةددام و بةعسييةكان و كوردة 

و " مورتكةي گچكة"و " گردمةال" ئةوامن لة ئاقارةكاين .جاش و چصكاوخؤرةكانيش نةكردبث
و ئثرة و ئةوثي دةشيت هةولثر و " قةرةچناغا"و " باغةمرة"و " ذثگاي بثستانة"و " مورتكةي گةورة"

كوردة بارزانييةكان كة لة كةش و هةواي سارد و فثنكي نثو چيا . ناو هةولثريش بينيوة
 سازگاري كانياوةكان و سرووشيت دصذفثن و بةدةوي سةركةشةكاين كوردستان و بةفراو و ئاوي

كوردستان ذاهاتبوون، كاتث لة كؤمةصگاي زؤرةملثي قوشتةپة بة جؤرثك دةستبةسةر كرابوون، 
هةميشة چ لةبةر هةژاري و چ لةبةر خؤشةويستييان بؤ گژ و گيا و بةرهةمي خؤذسكي كوردستان 
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ن دةبينران و، خةريكي كاردي و كةنگر و دةنثو كثصگةكاين دةضةري دةشيت هةولثر و گوندةكا
ئةوان بة سةر و سيما و جل و بةرگ و دةم و چاوي خةم لث . پيفؤك و تؤصةكة كردن بوون

ژنة بسك سؤر و كةزي درثژةكانيشيان كة زؤريان لةتاو ذؤصةكانيان . نيشتوويان دةناسرانةوة
. ن لة حةژمةتان دةتاساندلةبةر خةم و خةفةت ذةق هةصگةذابوون، خةصكي بةشةرةيف هةولثريا

كوردي هةولثر و دةوروبةري هةرچييةكيان لة دةست هاتبث، كةمتةرخةمييان نةكردووة لة 
ئةجنامداين، هةر تةنيا بؤئةوةي تؤزثك لة ئازاري نثو دص و دةرووين خوشك و برا كوردة 

شاري هةولثر مثژوو شايةيت بؤ ئةم جوامثري و بوثرييةي خةصكي . بارزانييةكانيان كةم بكةنةوة
  . دةدات

هثنانةوةي تةرمي كوردة بارزانيية ئةنفالكراوةكان بةو شثوةيةي كة بينيمان، لة يةك كاتدا 
دصخؤش بووين، چونكة ئةوان شةهيدي سةربةرزي نيشتمان و . دصخؤش و خةمباريشي كردين

 خوثندين ئةو هةموو ئاأل ذةنگينةي كوردستان و. نةتةوةن و دةوصةتئاساش مةراسيميان بؤ گريا
ماذشي نةتةوةيي ئةي ذةقيب و سألوكردن لثيان و دةنثو فذؤكةخانةي سةر خاكي كوردستانيش، 

مرؤض هةسيت دةكرد . ئةمانة هةر هةموويان ئثمةيان لة خؤشييان بةرةو ئامسان بةرز دةكردةوة
ان لة ناخي نامخانةوة ويژدامن! كة كورد دةوصةتة و، كةچي سةركردةكاين دةصثن ئثمة عثراقني

دةهةژا و دصمان ژاين دةكرد و فرمثسكي گةرميش بة الذوومةتةكامنان دةهاتة خوارةوة، كاتثك 
دميةين ذةشپؤش و خةفةتباراين ئاپؤرةي ژناين كوردي بارزاين لة كوردستان تيضي هةست و 

من كة دميةين فيلمثكي ئاسايي دةمگريثنث، . هؤمشاين داگري دةكرد و، وةگريانيشي دةهثناين
  !بث بؤ قوربانيياين كارةساتة ويژداةژثنةكاين نةتةوةكةم فرمثسكي گةرم نةبارثنم؟چؤن نا

مةسعوود بارزاين لة وتةكةي خؤيدا كة لة كايت ذثوذةمسةكةدا پثشكةشي كرد، بثجگة لة 
سوپاسكردين هةصوثسيت كوردانةي خةصكي شاري هةولثر و وةزيري مايف مرؤض و باسكردين 

ؤ ئةوة درثژ كرد كة كورد نةيويستووة بة شثوةي داگريكةران گةلث شيت تريش، پةجنةي ب
ئةو گويت خوا تؤصةي ئثمةي لة تاوانباران و شؤضثنيستان و . هةصسوكةوت بكات و جبوولثتةوة

كاتث گومث لةو . پياواين سةر بة ذژمث و منوونة هةرة بةرچاوةكةيان سةددام حوسثن كردةوة
تؤ بصثي جوولةكةكان : ث پرسيار الم دروست بوونقسانة دةگرت، بة دةست خؤم نةبوو، هةند

كارثكي خراپيان كردبث كة كون بة كون بة دواي نازيستةكاندا گةذاون و، لةوپةذي دنياش بث 
دؤزيويانةتةوة و بة سزاي ذةواي خؤشيان گةياندوون؟ ئايا كورد كة تؤصةستثن نةبووة، تا چ 

 دواي لةناوبردين ذژمثي بةعسيش لة ذاددةيةك بةرهةمي ئةم بريةي بة كةصكي هاتووة؟ خؤ
مووسص و كةركووك و گةلث جثي تريش كورد سةر دةبذدرثن و ئةنفال دةكرثن، داخوا پاريت و 
يةكثيت تا هةنووكة چييان بؤ پثشگرتن لةبةر كارثكي وا دذندانة ئةجنام داوة؟ ئةرث ئةوانةي 

، بؤ 1996ي ئايب 31 بةرةبةياين كوردة بارزانييةكانيان ئةنفال كرد، هةر ئةوانة نةبوون كة لة
ذزگاركردين هةولثر لةبن دةسيت يةكثيت و تاصةباين، بة دةستپثشكةريكردين خودي جةنايب 

جا تؤ بصثي ئةو دةعبا مرؤخؤرة ـ قوات خاسانة ـ ! سةرؤك و پاريت هثنرانةوة نثو شاري هةولثر؟
كوردة بارزانيية شةهيد و ئةوسا ذزگاركةر و ئثستاش لة دةمةدةمي هثنانةوةي تةرمي پريؤزي 
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ئةنفالكراوة سةربةرزةكاندا ـ دةنثوان شةو و ذؤژثكدا بة قودرةيت قادر ـ بووبن بة تاوانبار و 
يانيش ئةمة پاداشتثك بوو بةرامبةر بة هةصوثسيت كوردانة و جوامثرانةي !!! جةلالد و كوردكوژ؟؟؟

  خةصكي شاري هةولثر؟ 
ان باش لة ياد مابث و پثشيان گةلث خةمبار و تووذة ذةنگة زؤربةمان ئةو ذؤژة خةماوييانةم

بةصث، هةر ئةو وةختانة بوو كة ئةمريكا لة ئاوي كةنداوةوة چةند ذؤكثتثكي بؤ . بووبني
هةرچي مةسعوود بارزانيي هاوپةمياين . چاوترسثنكردين ذژمثي سةددام حةواصةي عثراق كرد

 وةرامدانةوةيةكي لةم جؤرةي بة ئةوساي سةددام و ئثستاي ئةمريكاش بوو، لة سةري ذةش
  ! چةند سارووخثك ئثمة ناترسثنث: ئةمريكا و دنيا ذاگةياند

مةسعوود بارزاين بةر لةوةي بثتة ناو ذثوذةمسي پثشوازيكردن لة هثنانةوةي تةرم، ئثسك و 
ذووي كردة بنكةيةكي  2005ـ10ـ15پروسكي پامشاوةي كوردة بارزانيية ئةنفالكراوةكان، لة 

لة هاوينةهةواري شوثين مانةوةي خؤي و، بة زماين خؤشي باسي لةوة كرد كة ئةو بة دةنگدان 
و بثگومان بة شانازيشةوة دةنگي بةو عثراقة داوة، كة تةنيا ساألنثك بةر لة ئثستا كوردة " بةصث"

جةنايب سةرؤكي كوردستان ! بارزانييةكاين، هةر لةبةر ئةوةي كورد بوون و بةس، ئةنفال كرد
 سندووقثك، وةك زؤر لة سندووقةكاين تر، بة زماين عةرةيب و زماين نةتةوةي چووة سةر

ئةي ئثوة تةپصتان بؤ ئةوة لث نةدةدا كة . سةردةست و زماين داگريكةري كوردستان ذازابؤوة
عثراقي "و " عثراقي فيدرال"و " عثراقي هيوا و ئاشيت"كوردي بووةتة دووةمني زماين فةرمي لة 

دصنيام ئةگةر ئثستا كوردة بارزانيية ئةنفالكراوةكان ! دا؟"كةوةژياين برايانةعثراقي پث"و " نوث
زيندوو بووبانةوة، وةرامثكي ديكةيان بؤ ئةو دةستوورة ذةشة دةبوو، كة سةراين كورد تا 

  . ئثستاشي لةگةصدا بث لة جيايت كورد خؤي دةهؤص و زوذناي بؤ لث دةدةن
 و بةرپرساين ديكةي كورديش بريثك لةو هةموو كوردة خؤزگة مةسعوود بارزاين و تةواوي سةران

ئةنفالكراوةي ناوچة و دةضةرة جيا جياكاين تري كوردستانيش بكةنةوة و، بة هةمان شثوةي 
  . هثنانةوةي كوردة بارزانيية ئةنفالكراوةكانيش ئامادة و دةست بة كار بن

انةدا باس لة يةكگرتنةوةي لة كايت نووسيين ئةم چةند دثذ: لثرةدا هةر ئةوةندة ماوة بصثم
  !دةترسثم ديسان درؤ بكةن. هةردوو ئيدارةكةي پاريت و يةكثيت دةكرثت

  
  mehabadk@hotmail.com      2005ـ10ـ21ستؤكهؤصم 

 


