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  زةنطةنةزةنطةنةةمحان مةال سةعيد ةمحان مةال سةعيد وأوأئةئة... ...   كصيتكصيتريت و يةريت و يةنصوان ثانصوان ثاي ساردي ي ساردي أأنةورؤز و شةنةورؤز و شة
  

نيشتةجثكاين شاري ستؤكهؤصمةوة ةورؤز بة نابةدص لة اليةن كوردة ئاهةنگي ن، ئةم ساص لة وإليت سويد
دي ين بةشداريكردين هونورمةنبةصث،  لة سويد فيدراسيؤين كؤمةصة كوردستانييةكانةچونك. پريؤز كرا

بةصثنةكةيان ، هةميشة وةك بةإلم،  ذاگةياندبوو خةصكةكة بةانحةمة ذةووف كةركووكييبةذثز كاكة، هثژا
يان بة بةشداربووان ةدةستب حازربذث ذاوذثوي و بذوبيانووي، خةصكةكةش  بؤ دصنةواييوكوريت هثنا 

 صگانةيان نةسةملاند وبة ئةو،  پشيت پةردةوةثنييةكاينكيشة بةإلم ذةويت ذووداو و . بووذاگةياند
كة دةتوامن ذاشكاوانة لةژثر ، هةصدايةوةمةسةلةكة  دروستيي ذاسيت و سةر پةردةي ذاستةقينةيان لة

، دةكةم خةصكاين ناوةوةي وإلتحةز .  ناوزةدي بكةمدا) شةذي ساردي نثوان پاريت و يةكثيت(: ناونيشاين
كة هةر ناكؤكي و ،  باش بدركثننشذاستييةو ئةو ،  لة ئثمةي كورداين هةندةران تث نةگةنةخراپبة 

وةك ئةوةي كة ذووبةذووي ئاوثنةيةك ،  ذوو بداتدالة نثوان پاريت يةكثتي،  لة كوردستانئاصؤزييةك
كؤمةصةي . نثدةنوث ذةنگ دةداتةوة و خؤيبة ناچيزةيي الي ئثمةش  هةمان شثوة لة بة، وةستابنيذا

بةرداشي شةذي سارد و نثوان  نةدةبوو خؤي خباتة و، ية ساواو كؤمةصةيةكي كؤرپة، دؤستاين كةركووك
كاتثك نؤرةي پرسيار و ،  لة يةكةم كؤنگرةي كؤمةصةكةدا وپارساص.  پارتييةوةويةكثيت  نثوان ناپريؤزي

 بث توانثب  لة سةرةتاوةهةر، يةكؤمةصةئةگةر ئةم  كة، من پثشنياري ئةوةم كرد، پثشنيار هاتة ئاراوة
پةردةوة سةر  لة ژثري ئةگةربةإلم ، دةهثنث بةرچاو بة دةس تينسةركةو بثگومان ،خؤي ذابگرث ياليةني

 هةوص  هةمووو دةرةجنام، ئةوة بثگومان بة مردوويي لة داييك دةبث،  حيزب و اليةنثك كار بكات هةربة
خؤ ذاستةوئةگةر ،  ديكة نةيارةكةيئةو كاتة اليةنةچونكوو . كؤششةكاين لة بار دةچثتماندووبوون و و 

 كاك  هثژاكيژةكةي. ؤژةكاين دةوةستثتةوةشكةوتين پذذووبةذووي پث،  ناذاستةوخؤئةوا، بؤي نةلوا
 بث بة،  ئةوةي قسةكامن تةواو بكةمبة بث، ذثوة دةبردا خؤخي كة ذةويت كؤنفرانسةكةي بةمستةف

  بة نواندين ئةو!كؤتايي بة قسةكامن هثناي لث كردم و نؤرةبذث و بة بزاضثكي پاراستنئاساوة نةزاكةتانة
 بة مةرجثك ئةو كيژة. بة سةر اليةنثكدا ساغ كردبثتةوة  سةملاند كة پثشوةخت خؤيانئةوةي، ذةفتارةش

 ! كةركووكةوة نييةپةيوةندي بة شاري، لة نزيكيشةوة  و نة لة دوور و نةنة خةصكي كةركووكة، بةذثزة
لة پثش چاوي هةرچةندة ، و يةكثيتپاريت . ثن ماص لة خانةخوث حةرام كراوةئةمة ئةوةية كة دةص

بة گياين شري و تري ، لة ژثرةوةبةإلم ، بة دةمي يةكدييةوة پث دةكةنن، خةصكان و لة ترسي ئةمريكادا
  نةتةوييو بةذثوةبردين ئاهةنگثكيئةگةر لةسةر پريؤزكردن ، پاريت و يةكثيت. يةكدي لة هةسان دةدةن

تةنانةت ، كؤيان بكاتةوة زمانثكي هاوبةش نةتوانن، لة شاري كةركووكدا،  نةورؤزوةكوو
 پاريت لة ژثر سثبةري پةذؤي زةردباوداو ، يةتچارةي يةكديدا هةصنةويان بةچاجةژنةكانيشدا لة
فيفيت ، تةنانةت جةژنةكةي نةورؤزيش، پةذؤي كةسكدا لة چيمةنسايةي و يةكثيت لة ژثر ، حةسارلة

 شاري شة گرنگةكاين ديكةي سةبارةت بةسةر كث لةچؤن دةتواننئيتر ، دابةش بكةن، فيفيت
كؤمةصةيةكيش وةكوو كؤمةصةي دؤستاين  ؟ هاوئاهةنگي پةيدا بكةن تةبايي ودانوستان و، ةوةكةركووك
و ، اتبك پابةندي اليةنثكيانخؤي ،  دةسپثكي كارةكانييةوة لة سةرةتا وهةر لة، ي تازةئيجادكةركووك

چ   نوانديندةبث، خؤي ساغ بكاتةوة، ناتةبا و ناكؤكة و اليةنة يةكثك لةم دوو زذبرا پاشكؤيوةك 
م كاتة  لة بة تايبةتيش؟بكرث چاوةذوان لث شاري كةركووكيدانيشتوواين  بؤ، خزمةتگوزارييةكي

ترين سةگ و گورگي عةرةب و تورك و ندةذوذووبةذووي د،  ميللةت و نةتةوةي كوردمانناسكةدا كة
 هةردوو حيزبة سةرةكيية، ئامثز بووةتةوةةبعرو چةواشةكراوي يفارسي شؤضيةين و ئيسالمي
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وثذاي ئةو بارودؤخة نثودةوصةتيية لةبارةي كة ، پاريت و يةكثيت،  باشووري كوردستانناسازةكةي
 لةگةص ذووداو مامةصة، تاوةكوو ئثستاش لة ئاستثكي زؤر نزمدا، ئثستا بؤ كوردستاين باشوور ذةخساوة

 ذاشكاوانة كة من، كةركووكداشاري ي ةتيش لة بواري كثشةبة تايب،  دةكةنگؤذانكارييةكاين سةردةمداو 
چونكوو لة پاش هةرةسهثناين ذژمثي ، كثتييةوةدةزامن بة نثوچةواين پاريت و يةي بة مؤرثكي شةرمةزاري

و ناهاوردةي تثدا بةدي ئازاد كرا و بؤ خوثچةشيش عةرةيب هاوردة ، شاري كةركووك، ام حوسثنسةد
خؤ بة يي تةسكي حيزبايةيت و لة سؤنگةي وةدةسهثناين بةرژةوةنداكة لة پثناو مة و كما. نةدةكرا

و پثنج كورد و ، دووبارة عةرةبةكانيان هثنايةوة، فارس بةرامبةر بة عةرةب و تورك و، كةمزانينةوة
و بة ،  كةركووكةوة دامةزرانديشارةوانيبة نثوي ليژنةي ، عةرةبيان فةلة و پثنج  و پثنجتوركمان پثنج

. بة لة سةدا بيست و پثنج قرساند، ذةزامةندي و بة دةسيت خؤيان ذثژةي كورديان لة شاري كةركووكدا
، بؤ ئةوةي ئةو شةرمةزاريية، ئةم بةردةي كة پاريت و يةكثيت بة دةسيت خؤيان فذثيان داوةتة گؤمةكةوة

ئةگةرنا ، ةوة بثنن ئةو بةردة دةرهةر دةبث بة دةسيت خؤيان،  بسذنةوةياينخؤلة نثوچاواين 
كايت ئةوة هاتووة كة پثشمةرگة و هةموو  ئثستا. چةوانيان ناسذثتةوةهةتاهةتاية ئةو پةصة ذةشة لة نثو

و ، خةننبچياي حةمرينةوة بة ذووي عرياقي عةرةبيدا دايةر لة سنوورةكاين ه، بة ژن و پياوةوة، كورد
ي خؤتان دةيبينن كة چاوئةوجا بة، نن ذابگةيةيي لثصكوردستاين فيدراحكوومةيت هةرمثي دامةزراندين 
بؤ ئةوةي لةو فيدرالييةتة ،  دةستانيش ماچ دةكةن وچؤن دثن، بة شيعة و سوننةيةوة، چؤن عةرةب

 انماچي، ةوةانتوانيبث دةستث ببذنيةكة ئةگةر ن،  نييةانعةرةب پيشةي ئثستاي، بةشداريان بكةنةوة
يان زايت ثككةس  هيچو، ؤتان لة ناوياندا دةبثپثگةي شياوي خ،  سةربةرزانةئةوجا ئثوةش، كردووة

چي ، دةزانن هثصي سوور. ئةوة ناكات بصث وةزارةيت نةوت هثصي سوورة و نابث كورد باسي لثوة بكات
 ي پلةةكيإلتييوكورد هاو، دامد سةردةمي ذژمثي سةوو واتة تاوةكوو ئثستاش هةر وةك؟دةگةيةنث
 ئثوة كة !وة دةكرث لث تةماشايةر بةو چاوةي جارانةوةو ه  دةژي لة عرياقثكي عةرةبيداو، دووةمة

بةصكوو ، خؤتاننيا سووكايةيت بة نةك تة، قسةيةكي لةو بابةتانة دةبيسنت و قذوقپي لث دةكةن
شيعةيةكي ناسريية و ، ئايا مايةي سةرسوذمان نيية،  ميللةيت كورديش دةگةيةنن هةمووسووكايةيت بة

پثوة بة ئاشكرا ،  لةكنة فارسييةكةي هةرو ةيان پاك نةبووةتةوةمانة عةرةبييةككة هثشتا ز، بةسرة
و بة شانوملي ئثمةدا ، ئثمة داصدةي بدةين و پثشمةرگةي خؤماين لةسةر بةكوشت بدةين، ديارة

 بةبث  بةبث نةزاكةت و زؤرئةوجا،  بگريسثتةوة لة كؤشكةكةي سةددامدا لة بةغداو بچثت، هةصزةنث
 نابث لةگةص كورددا هثصي سوورة و، كة وةزارةيت نةوت، ئةوة ذابگةيةنثو بة ذاشكاوييةوة شةرمانة 

ئةمة  !لة كوردستانةوة هةصدةقووصث، رياق لة كاتثكدا كة نيوةي نةويت عئةمة،  بكرثاين لةسةرتدانوس
، ئايا سةراين كورد كايت ئةوةيان ناهاتووة. پثي قايل بنثكردنثكة هةر مةگةر سةراين كورد يت پةسووكاي
بةغدايان بؤ بةجث ثصن و بگةذثنةوة نثو و ، پةرة بةو عرياقچثتييةي خؤيان نةدةنلةمةودوا ي دي كة چ

لة دامةزراندنةوةي دةوصةيت ، بؤ سةرلةنوث بةشداربوونةوةسةراين كورد . كؤشي هةرمثي كوردستان
مةرجي ،  پثشمةرگة هثزيمانةوةي كةركووك و  شاري كوردستانييةيتو، ئةگةر ذاست دةكةن، عرياقدا

 ئةو دوو كثشة  دةيبينن كةانةوةئةوةتا بة بةر چاوي خؤت، ةنثوانيان گفتوگؤكايندانوستاين سةرةكيي 
ةبثك ئامادةبووين ئةوةي تثدا و يةك عةر، يةك بست چيية بةرةو پثشةوة نةچووة،  ئاصؤزةسةرةكيية

بةغدا و لة پةنا شاري كورد لة سةراين بة مانةوةي . تاانيشي لةسةر بكتس كة تةنانةت دانوبةدي ناكرث
و لة مةرج الدةدا و ، تمةرجةكاين خؤي لة دةست دةدا، هةردوو كثشةكة، نالةبارةدائةو بارودؤخة 
ئةم : (ئيتر مةگةر كوردةكة هةتاهةتاية هةر لةبةر خؤيةوة بصث، كة بوو بة داخوازيش، دةبثتة داخوازي
حيسامةدديين باوكي كايةتيي شثخ كثشةي موص،  كةركووك شاريكثشةي) . نانة بةو ذؤنة
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ؤي دابني و مسؤگةر  ئةوةي سةرؤكايةتيي عرياق بؤ خيهةر لة پثناو، خوالثخؤشبووي مام جةالل نيية
 كثشةي كة ئامادةية، گةيةنث ئةوة ذادة لة سةر شاشةي تةلةفزيؤنةكانةوةنامةسئووالنة، بكات
  قوتابييةكاين وبة مامؤستا، ري كوردجةماوة تثكذاي دةبوا !وك بؤ سةردةمثكي تر دوا خباتكةركو

 لة يةك كاتدا خبرؤشانايةتة نثو شةقامةكاين كوردستان و، ةوةكوردستانكاين زانستگة قوتاخبانة و
ئةو خؤپيشاندانةش لة ، ذاگةياندنةي مام جةالل بةرپا بكرداية لة دژي ئةو يانخؤپيشانداين ناذةزامةندي

كة بتوانث ، ي ئةوتؤپشت و پةنايةكپاص  بةدةبوو،  بؤ مامةبةغدابةصكوو لة ،  نةدةكةوتةوةدژي مام جةالل
كوا ئةو قوتابيية بوثر و نةبةردانةي كة بة ذؤژي . وةكاتةعةرةبة شؤضيةنييانةي پث بي ئةو يبةرةنگار
لة ساصي هةزار و نؤسةد و ،  تثكذاي شارةكاين كوردستاندا بة كةركووكيشةوةو لة سةرانسةر و، نيوةذؤ

 كة، جيهان سةملاندو ئةوةيان بؤ هةموو ، مدا هةصشاخانبة ذووي ذژمثي سةددا، داهةشتا و پثنج
.  ذةواكاين ببثتةوة دادوةر وو هثچ هثزثكيش ناتوانث بةرةنگاري مافة،  كورد ميللةتثكي زيندووةميللةيت

ني كة ةي قوتابئثو ؟و ذؤصي خؤيان بؤ كةي هةصگرتووةكوا ئةو قوتابيية كوردپةروةرانة چييان لث هات 
ببنة پثشةنگي كارواين خةبايت ،  سنووري بريؤكةي تةسكي حيزبايةتييةوةيدةتوانن لة سةرةوة

  ئةگةر نرخي ذاستةقينةي كة قوتابنييئثوة، هةرمثي كوردستانسةرتاپاي ذزگارخيوازانةي 
 و يلة ژثردةستةيي و ديل، سةرلةنوث مثژووي ذزگاربووين كوردستان، خؤتان بزانن مرؤضدؤستانةي

 نابث ن كةئثوة. ن سةركردة و پثشةنگي ذاستةقينةي ئثستا و دواذؤژي كوردئثوة، ؤياليةيت دةسذنةوةك
و  بةه بةه و افةرين ئئةوان بة، بكةن چاوةذواين گوفتار و ذةفتاري نامةسئووالنةي سةراين كورد

لي لثيان بة زةلي و لةبةر ئةوةي كة پثشتر ئةوةندة، بةسةر و ميت و پاسدارثك عةگاصي بارةكةإل
 و، سيت نابةجث دةنوثننهةصوثقسة دةدةصثنن و ، ووي وانثكي خؤيانزئيتر بة ئارة، چوونةتة پثشةوة

و بةصكوو نوثنةرايةتيي ميللةت و ، خؤيان ننيموصكي كة ئةوان لةوث ، ئةوةيان لةبري دةچثتةوة
شكؤي ووي پذبؤ يةكةم جار لة مثژ، خؤيكة دةيةوث چارةنووسي ذاستةقينةي ، نةتةوةيةك دةكةن

وةكوو كثشةي شارثكي ، كةركووك كثشةي، من بة الي خؤمةوة. بة دةسيت خؤي بنووسثتةوةمرؤضايةتيدا 
بةصكوو وةكوو كثشةيةكي پريؤزي نةتةوايةتيي لثوةي ، دابذاو لة باإلي هةرمثي كوردستاين نابينم

واتة ، ردستانةكة هةرمثي كو، گةذانةوةي شاري كةركووك بؤ باوةشي سروةشتيي خؤي. دةذوامن
خوثين بةري ذةجني كة ، بؤ يةكگرتنةوةي كوردستاين گةورة،  پاشةذؤژثكي پرشنگدارمسؤگةركردين

من چ دصثكم بة فيدرالييةتثك خؤش . كوردثكي شةرافةمتةندة و خةوين دثرين و پريؤزي هةموو انشةهيد
دا  لةگةص تؤ وداةي تؤ پؤلةككة لة،  كوردةي خةصكي قاميشلوو ئةو قوتابييةكة، بث و ئاهةنگي بؤ بگثذم

سووكايةيت بة ، ذژمثي سووريا، تةنيا هةر لةبةر ئةوةي كة دةصث من كوردم و عةرةب نيم، دةخوثنث
قامچي و لةژثر ، و برا و كةس و كاري لة زيندانةكاين سووريا، كاتوشك و دايكي دةخخانةوادة و 

كؤشي كوردستاندا و بة  وتايب كة لة ئثوةي ق؟ةند لة دةست دةانگياين خؤي، ئةشكةجنة و ئازاردا
ئثوة كوردن و ، لة پثش ئةوةي ئثوة پاريت و يةكثيت بن،  كوردستان پثذؤكة بوون سازگارةكةيئاووهةوا

و ،  حيزبايةيت تةسكيلة پثش بريؤكةي،  كوردايةيت بةرزيهةسيتبؤية دةبث ، بة كوردي گؤش كراون
لة ذؤژي ، جةماعةتةكةي زةرقاوي.  زةردةوة بثتلة پثش پةذؤي سةوز و، كوردستان ئاإل شةكاوةكةي

هيچ جياوازييةكيان لة نثوان پاريت و يةكثيت ، و خةصكانةيان نةتصي خوثن كردةكة ئ، دا لة هةولثرةجةژن
هةر بة دوژمين خؤياين ، چونكوو ئةوان هةموو كوردثك، كورددا نةكردمنداصي و  و ژن و پياو و پري و الو

پاسؤك ، ذةجندةرانزةمحةتكثشان يان ، چةپ يان ذاست، ماين پاريت و يةكثيتنةك تةنيا ئةندا، دةزانن
هةموو ئةوانة لةژثر ، و كوردايةيتةيشتوون كة كوردبوون  گئةوان زؤر باش لةو ذاستيية. يان ئومةمي

 و پاريت بةإلم ئايا.  ئةواندا ناوزةد دةكرثايةتييدوژمنكة تةنيا لة خانةي ، كؤ دةكاتةوةيةك دةواردا 
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خةبايت ذزگارخيوازانةي خؤيان بكةنة پثشةنگي ، تةدان كة لةم ذؤژگارانةدالةو ئاس ئثستا، ةكثيتي
سةر  لة، چةند مانگثك بةر لة ئثستا، اينسةركردةي هثژا كاك مةسعوود بارزبؤ بةصگة  ؟وردنةتةوةي ك

 خوثناويي  شةذثكيهةذةشةي، زؤر بوثرانة، كةركووكشاري و لةسةر پرسي ، سةتةالييت كوردستانةوة
 لثپرسراواين پاريت لة لة الي، بارزاين  دةزانن ئةو هةذةشةيةي هثژا كاك مةسعوودئايا، ذاگةياند

كاك  ؟ مةسعوود وةرگثذدراية سةر كردارو بة چ شثوةيةك ئةو وتانةي كاك، چؤن كةوتةوة، كةركووكدا
چاالكييةكي ، زةردباودا لة پةنا بذث پةذؤوپاصي، كةركووكشاري نةجات حةسةين لثپرسراوي پاريت لة 

، ثو گؤذستانةكةي شثخ حمثديندا نوواندبث وثنةي لة نزيك گؤذةكةي مامؤستا عةيل مةردان و لة ن
بة ، نةداگؤذستالة دوذ ئةو ، سةري التولةواري بة عةگاص  يةمشاغ وو بذثئةنداماين پارتةكةي خؤي 

، خودا و  يبتؤ. خؤثندبوونةوةكووكي بؤ كةر وتاري لقي  ذاشكاوانةو، ناوي خؤپيشاندانةوة كؤ كردبووة
ئةم ئيبداعةي پاريت و  ؟ةر قةبران و بؤ مردووان بگثذدرثتاوةكوو ئثستا بيستووتانة خؤپيشاندان لة س

ماصي برايةكم ، لة مثژووي ذزگاريي كةركووكدا بنووسرثتةوة، پثويستة بة ئاوي زثذ، نةجات حةسةن
  لةوانةيةكة، واي بؤ چووبوون، يش وةكوو خةصكاين ديكةئةوان، ي شثخ حمثددينةنزيك بةو گؤذستانة

، پرسيار، و ئةو هةيتوهووتة لةسةر ئةوة كرابثت، لثپرسراوثكي سةر بة پاريت كؤچي دوايي كردبثت
 كة هثچ كةسثك، بووبووجا لة پاش دوو ذؤژ ئةوةيان لةال ئاشكرا ئةو، كث مردووة و كث ماوة، پرسيار

لةو بذوايةدام ئةو كاك نةجات  !قةبران بةإلم لة سةر!ووةخؤپيشاندان بو ئةوة ، پاريت نةمردووة لة
ةردةي و پةرو، ئةگةر پةروةردةي چلوخروشت و قورمةسةبزي و جووجةكةبابيي كةرةج نةبواية، حةسةنة

 دونياي لةسةري ، نؤكئامثزةترس بةو شثوة، بوايةة ذجيگةذةكي شؤكؤإلنة قوذ و چصپاوييةكةي نثو 
  هةصبةتةو،  قةيسةري بةشكي لة خؤي نةدةكردم كونة، و بةو تةرزة، يةكة خؤي نةدةهثنايةو
يان كاك نةوشثروان مستةفاي . بةإلم خمابن، ذثشة و ئةرپةي لث دةردةچوو  مامةووپاصةوانثكي وةك
يةكيان بؤ النةهث، سلثماينكة ئةوان لة ، بة كةركووكييةكان بصث، لة خويل كاديراندا، بسماركي كورد

 !لةخؤياين تثك بدةن، كةركووكشاري يةكان و ئامادة نني لةبةر خاتري كةركووكو ، ات ناوةخؤيان بني
 دةشيت هةمي خوثين چةند كوذة گةرميانييبة بةر، تيةكة ئةو هثالنة، ئةي گواية ئةوة نازاين

ئةگةر كةركووك ، يت باش لةو ذاستيية تث بگةندةبا پاريت و يةكث ؟بة پثوة ذاوةستاوة، كةركووكةوة
 خوثين شةهيدان  ئةنفال وقورباين و، ئثمةي كةركووكي لة پثش هةموو كوردثكدا كوردين، كوردستان بث

  ذةويتشايةيت ذاسيت و دروستيي، و مامةذيشة و ئةرپة، جنةكاين هةيئةي تةحقيقي كةركووكئةشكة و
 و يةكثيت پاريتلة پثش ئةوةي ، ئثمةي كةركووكي، ئةگةريش كةركووك كوردستان نةبث، ذووداوةكانن

  . نةكات كةس بازرگانيي بة كثشة ذةواكةمانةوة زياتر وةلة لةمةودوا ئثمة كوردي كةركووكني و با، بني
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