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  زةنطةنةزةنطةنة  سةعيدسةعيد  مةالمةال  ألمحانألمحانعةبدوعةبدو: : نووسييننووسيين  كوردكورد  فيدرالييةيتفيدرالييةيت  وو  شيعةشيعة  مةرجةعييةيتمةرجةعييةيت
  
  

 و تؤز و بدةينةوة دوور و نزيكمان دثريين مثژووي لة ئاوذثك ئةگةر
 لةبريكراوةكاين الپةذة لةسةر كةمتةرخةمي گةردي ساإلين

 ئةم پةردةي پشت شاراوةكاين و كثشة ثين زؤرينةي، بتةكثنني
 لة زياد. دةبنةوة ئايندة فرةوانتر بؤ تثگةيشتنمان ئاسؤي و ةذؤژگار

 تاكة، نةجةف شكؤي پذ ري شا حةوزةي، ذةبةق سةدةي سث
، بوو ئيسالم جيهاين شيعةكاين تثكذاي سةرانسةريي مةرجةعييةيت

 شيعة ذثژةي كة عرياقدا و ئثران وةك وإلتاين لة تةنانةت
 بةو سةر ينييئاي پياواين، زياد بوون تيادا مةزهةبيان

 ذژمثةوة ئةو دوو لةاليةن ياساوة سةرووي لة مةرجةعييةتة
كثشة  لة خؤيان كة ئةوةي لةبةر هةر. دةكرا لةگةصدا مامةصةيان

 ئيسالمييةكاين لة وإلتة، ذاگرتبوو خؤيان ذووداوانة لةو دوورةپةرثز و هةصنةدةقورتاند سياسييةكان
 پريؤزيي و سييةت قود. دةگرت و بؤچوونةكانيان بريوذا ةل ذثزيان، نةوازشةوة چاوي بة دةوروبةريشدا
، دةست گرتة دةسةإليت كة ئثراندا لة شا ذةزا تةنانةت، بوو لة برةودا ئةوةندة نةجةف مةرجةعييةيت
 ذثبازي بؤ ملكةچيي خؤي و كرد ماچ ئةوثي ئايةتوصإلكاين دةسيت و نةجةف زيارةيت بؤ پثشوةخت چوو

 تاجي و كرد لث موبارةكبايي شاهانةيان  ئةوانيشئةوجا، كردةوة دووپات شيعةگةري ئاييرتاي
 بة، نةجةف شاري لة) احلكيم موحسني (عوزما دوايي ئايةتوصإلي كؤچي پثش لة. نا سةر لة شاهةنشاهي

 ئثران لة) قوم (مةرجةعييةيت، ةوةييميسر سوننةي ئاييرتا البناي حةسةن ي) املسلمني اخوان (چةشين
 كثبذكثيةكي و ملمالنث لة نةجةفدا لةگةص مةرجةعييةيت، سياسةتةوة بة ئايني داينزاخاو مةبةسيت بة

و  هةوص و كنة، مابوو ژياندا لة) احلكيم موحسني (ئايةتوصإل تاوةكوو بةإلم، بوو هثوردا و هثمن و ئارام
 لة قوم مةرجةعييةيت، احلكيم دوايي ئايةتوصإل كؤچي پاش لة ماوةيةك بة. بوو بثهوودة قوم تةقةالكةي

 لةمةذ خؤي پثشووي بؤچوونةكةي و بري برةوپثداين مةبةسيت بة، داذثژراو بةرنامةيةكي پثي بة ئثراندا
 پثشوو جاري وةك ئةجمارةيان بةإلم، بوو هةواداران پةيداكردين سةرقاصي، ئايينةوة سياسةتاندين

 دةس بة ةوتين بةرچاويانسةرك ئثراندا ئايةتةكاين نثو لة، و نةذؤيي بةفيذؤ كؤششةكانيان و هةوص
 پثناسةي ئةميش، نةجةف مةرجةعييةيت شانبةشاين سةربةخؤ مةرجةعييةتثكي وةك ترپاش. هثنا

 وةك خؤيدا پثناسةكردين لة قوم بةرچاوييةي ئةم سةركةوتنة وثذاي. كرد پةيدا خؤي تايبةتيي
واليةيت  حوكمي و يئيسالم دةوصةتثكي دامةزراندين سةرةكيي ئاماجني كة، مةرجةعييةتثكي سياسي

، ئثرانيشةوة سةردةمة بةئةو  ئيسالميي جيهاين يعةكاينش زؤرينةي ئةوةي لةبةر بةإلم،  بووفةقيه
 بة تةكبريي و پرس و بريوذاهةميشة  قوم، دةزاين نةجةف مةرجةعييةيت موقةليدي بة خؤيان

 بة، و دةذواين ثوةيل وةذثزة چاوي بة و  لةخؤبوردن تةبايي و گياينبة و دةكرد نةجةف مةرجةعييةيت
ئةو  باصثكي وةك ئةودا پةنا لة خؤيو  دادةنا ئيسالمي جيهاين ذاستةقينةي مةرجةعييةتةكاين دايكي

 و نؤسةد و هةزار ئثراين ساصي كودةتاكةي نيمچة و هةراوهوريا پاش لة. دةدا قةصةم لة مةرجةعييةتة
 هثشتا سةردةمة ئةو كة بوو ةينيدالةسثدارةداين خوم كةصكةصةي لة ئثران ذژمثي، و دوو شةست

 بةو بةرامبةر بةرچاوي هةصوثسيت و هةصبژارد بثدةنگي حةوزةي نةجةف. ئايةتوصإل پلةي نةگةيشتبووة
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. بوو دةمتثوةرداين سياسةتةوة بة دژ نةجةف، كرد لثوة بامسان پثشتر وةك چونكة، نةدا پيشان بذيارة
 كؤكردةوة ئةوثي ئاياتةكاين ئيمزاي و گةياندة تةهران خؤي قومةوة لة شةريعةمتةداري ئايةتوصإل بؤية
 كارةش بةو. قوم مةرجةعييةيت كاراي ئةندامثكي و ئايةتوصإليةك وةك خومةيين پثناسةكردين بؤ

 ئةنداماين مةرجةعييةت، كرد يلثوة بامسان پثشتر وةك چونكة، كرد قورتار سثدارة پةيت خومةينيي لة
 ئثران ئةوساي ذژمثي ناچار بة تا. نلةگةصدا دةكرا انمامةصةي ياساوة يسةروو لة عرياقيشدا و ئثران لة

 مةرجةعييةيت. نةجةف گةياندة خؤي لةوثشةوة، دوور خستةوة توركيا خومةينيي بةرو ئايةتوصإل
 چونكوو، كرد خومةينيدا لةگةص مامةصةي ئاسايي مةاليةكي وةك بةصكوو ئايةتوصإليةك وةك نةك نةجةف

 هةروةها، نةدةگرتةوة يةكيان داسياسييةكاين خومةيني بؤچوونة و بريوذا لةگةص فنةجة مةرجةعييةيت
 بؤ ئةوةي و خودا بؤ ئةوةي ئةمانةوة الي بة. سياسةتةوة دادةنا سةرووي لة ئاييين لة پريؤزيدا جةفةن

 سثككةئةگةر : دةصث مونتةزةري ئايةتوصإل وةك هةر. بوون داياوازج پلةي و لة دوو ئاست، بوو قةيسةر
 لةژثر ثكذژمث ئةگةر ئةي، دةباتخودا  الي بؤ پةنا بثگومان بكات لث زوصمي و بيچةوسثنثتةوة ذژمث

 ئايةتوصإل. ؟بةرث كث الي بؤ پةنا، كرد كةسثك لة خوداوة زوصمي ناوي بة و فةقيه واليةيت درومشي
بةدةسهثناين  كةرةسةي بكرثتة ئاييين جلوبةرگي و عةمامة و جبة نةبوو لةگةص ئةوةدا اخلوئيش
 پثش لة ئيسالمي دامةزراندين دةوصةيت ئةوانةوة بةالي چونكوو. حوكم و ذژمث كردينصكؤنترؤ و دةسةإلت

. ناگةيةنث ديكة هيچي بةوالوة سادة لة هةصخةصةتاندين خةصكاين و مةحاصة يدا مةهد ئيمامي دةركةوتين
 لة نؤ و حةفتا و نؤسةد و ةزاره ساصي خومةينيي ئيمام سةركةوتين شؤذشةكةي و پريؤزيي پاش لة

توندذةوةكاين . ذووي دا مةرجةعييةتةكاندا ةفتاريذ و بؤچوون و بري لة سةرةكي گؤذانكارييةكي، ئثران
 و پذوپاگةندة كةوتنة بإلوكردنةوةي، دةست گرتة دةسةإلتيان كة  هةرخومةيين ئيمام خةيت

 بة نةجةف مةرجةعييةيت. دةدا هان يانةكانذژمث لة دژي خةصكانيان و سياسي ئيسالمي بؤ بانگهثشةكردن
مامؤستاي  ذثبازي هةمان سةر لة، ةوةنژاد ئثراين السستانيي عةيل سةييد ئايتوصإلي عوزما ذابةرايةتيي
 ئاساييةكةي مةرجةعييةتة  ذثبازيهةمان بةردةواميي و، ) اخلوئي ئايةتوصإل (خؤي پثشووي پايةبةرزي
 موحةمةد شةهيد ئايةتوصإلي. بوو ر السةد سادق شةهيد موحةمةد و احلةكيم موحسني ئايةتوصإل جاراين
ئيمام  توندذةوةكةي و خةتة ذةفسةجناين نةيإلذاديكا و يلوئوسو بريي لةژثر كاريگةريي، احلكيم باقر

 بارودؤخةي ئةو بؤ بزاضة ئوسووليية شثوة ئةو كة بووتثگةيشت لةوة، عرياق بؤ گةذايةوة كة خومةينيدا
 ئةويش ناچار بة تا، نيية لةبار ناوچةكة لة دا بووين ئةمريكا لةگةص هاوكات و سةددام ذووخاين پاش
 بؤية، هثنا پثك لث هاوئاهةنگييةكيان پثكةوة و السستاين عةيل سةييد دةنگي خستة پاص خؤي دةنگي

 هاتين بة. ننازان دوور بة ئثرانپيالين  لة ةكةيشةهيدبوون ئثستاش تاوةكوو شارةزا يشيعة خةصكانثكي
 ئيسالميي شؤذشي بةرزي ئةجنوومةين ذابةرايةتيكردين لة ئةو جثگرتنةوةي  و برايعةبدولعةزيزي

 ئاصوزيي زياتري بارودؤخةكة، كةسايةتييةكةي الوازيي و سياسي وشياريي پلةي لةبةر نزمي، و دايعرياق
 لة پةردةيان، گوثدا ةل سةرلثشثواوي حةصقة موقتةداي دةسةإليت گةرمةي لة ئةوةبوو، بيين خؤيةوة بة

) . اللة عدو كوردستان، اللة اال الة ال: (دةكرد پثكةوة بانگيان و هةصماصي خؤيان ذاستةقينةي ذووي سةر
 لة داواكردين توركياي لوويت ئةمريكا چؤن، بثت ئةمذؤ بريي زادةي نةبث وا هةصوثستةي شيعة ئةم

، نةشكثت شثوة هةمان ئثرانيش بة لوويت ئةگةر، شكاند كةركووكدا نةويت و مووسص واليةيت
 سةرةتاي لة و پثشوو سةدةي بيستةكاين لة. نايةت پث كؤتايي كوردستان و عرياق دةستثوةرداين
 و عرياق دةوصةيت دامةزراندين كةصكةصةي لة عرياقييةكان پارت و حيزبة هةموو، عرياقدا دامةزراندين

 لة نةجةف شيعة مةرجةعييةيت سةردةمةي ئةو يذابةر، بوون نگليزدايئ پثهثناين داگريكردين كؤتايي
 و ذاوةستا عرياق دامةزراندين دةوصةيت بة دژ ئاشكرا بة، نژاد ئثراين ي) يةزدي ئايةتوصإل حوسثن(
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) دايةن (الي بة عرياق پثشوودا ماوةي لة و ذاستةقينةي عرياقة دايكي ئثران كة دةربذي ئةوةي ذاشكاوانة
. ئثرانة كة خؤي ذاستةقينةي دايكي باوةشي بگةذثتةوة منداصةكة ويستةنةما پث دايةنيش كة، ةبوو ةوة

 بؤ دةگةذثتةوة و كؤين هةية مثژوويةكي ئثرانةوة و توركيا اليةن لة عرياق و كوردستان دةستثوةرداين
 چاوچنؤكيي وثذاي يئةمة، شةوةةكانيبگرة ساساني و سةفةوي و عومساين ئيمپراتؤرييةيت سةردةمي

 ئةم نثو لة. يةوةيسوور عةفلةقيي ئيجادي تازة و بةعسي شؤضيةنيي عروويب يياريپةيدابووين تة
 و بري كورد سةراين كةمتةرخةمئامثزانةي هةصوثسيت، كوردةوة ناديارةي و پاشةذؤژة ئاصؤزة بارودؤخة

 تاوةكوو كة، كردةوة پثشكةوتنخوازةوة و نووسني بة و نةتةوةيي زمان بة ذؤشنبريي بذث بؤچووين و
 لة، پثشوويان كؤمسؤپؤليتييةكةي ةخةياصپإلو و تةسك  بريةئةو داوي و بةند لة نةيانتوانيوة تاشئثس

 و ئةنفال نة، نة باران و ديوة بايان نة دةصثي. بكةن قورتار خؤيان، جيهان يةكگرتنةوةي چةوساوةكاين
 و بادينان كچؤصةي و وذك فرؤشتين نة و ئةشكةجنةي زيندان نة و هةصةجبة نة، كيمياباران نة و كؤذةو نة

گةيل  ذزگارخيوازانةكةي كثشة و چاوذةش عةرةيب براي لةگةص القرتثكردن خةو بة ئثستاش، گةرميان
 و هاوپةمياناين ئةمريكا هثزةكاين كشانةوةي داواي ئةواندا لةگةص هاوئاهةنگ، برا و فةلةستيين

 نةخوازةإل ئةگةر كة، گةيشتوون  ذاستييةلةو پثشكةوتنخوازانةمان و ذؤشنبري كوردة برا ئةم ئايا. دةكةن
الوة  چةند لة و بةرداشةوة چةند نثوان دةكةوثتة كورد، بكثشثتةوة كوردستان خؤي و عرياق لة ئةمريكا

 كة ماركسييانةي ئةو بريدؤزة ذاستكردنةوةي پثناو لة ذؤشنبريانةمان برا ئةم بزامن وا. ؟دةهثنجندرث
ئةگةر ، دةرچث ذاستبة بريدؤزةكة  بؤ ئةوةي هةر، كةندة گؤش لةسةر خؤياين ساصة ساصةهاي

 كوردستان لة ئةمريكا ئيپرياليزمي بتوانن مةرجةي بةو هةر، ثنثهةرةس كورد  كثشةي سةرلةبةري
. سةردةمي دادةنثن دةسكةويت گةورةترين بة، دةكةوثتةوة ؤليتارياذپ چيين قازاجني مادام بة، دةرپةذثنن

 چةكداريي و سياسي خةبايت درثژايي مثژووي بة ئةوا، دةصني وةك بث يناتمومك هونةري سياسةت ئةگةر
 هةلثكي هةر. نةذةخساوة بؤ ئثستامان ةمةيدسةر ئةم لةباري وةك و گوجناو بارودؤخي، نةتةوةكةمان

 موفت كثشةكة بة سةرلةبةري، نةقؤزرايةوة خؤيدا گوجناوي و پثويست شوثين و كات ئةگةر لة لةباريش
 مثژوويي زيندووي بةصگةيةكي باشترين. ثچدة لةبار مردوويي بة پذؤژةكةش تثكذاي و ث دردة تدةس لة

 سياسةمتةدارة كة، ة) سيضةر (مثژووييةكةي پةمياننامة لةباربردين، ذاستيية ئةم سةملاندين بؤ بةرچاو
 و اريئاسيت گؤذانك لة چونكوو، يةكثيت و پاريت سةراين ئثستاي وثنةي بة سةردةمة كوردةكاين ئةو

 ئةو سياسيي جازبييةيت و دةرةوةي كثش لة، و نةبوون سةردةمةدا ئةو سياسييةكاين ذووداوة
 تةسكي بريي و تايبةيت بةرژةوةنديي پثناو پاراستين لة لةوالشةوة، دةكرد مةلةيان ذؤژگارانةدا
 ئةوةي لةبةر، وهةذةمةكييةكةدا  خةصكة و نثوان سياسةمتةداران شةفافييةت لة نةبووين و حيزبايةيت
 ئةو پارووة، دةخوالنةوة ديكةدا خةياصثكي لة ئاشةوان و خةياصثك لة ئاش، و لة ئاوازثك هةر تةلةي
 بة كثشةكةيان سةرپاكي دةرةجنام. بؤ نةقؤزرايةوة مثژووييةيان هةلة ئةو و نةدرا قووت بؤ چةورةيان

 چلةي ذةشةباي بةر شذي دةواري وةك كوردةكةش، دؤذاند) لؤزان (شوومةكةي پةمياننامة لةداييكبووين
 يةكةمي هةر لثپرسراوي كة مةسعوود كاك و جةالل مام، يةكثيت و پاريت. بةسةرد ا هات لث زستاين
 بةرزي برايانةي بة گيانثكي ئثستا هةلةي ئةم ئةگةر، ثتد كورددا بةسةر كة ماصوثرانييةكن تةرزة

 دةبنةوة بثگومان، نةقؤزنةوة حيزبايةتييةوة كيبريي تةس و تايبةيت بةرژةوةنديي لة دوور و كوردايةيت
تةنيا  كة پثنج و حةفتا و نؤسةد و هةزار ساصي هةرةسةكةي چةشين لة نةك، هةرةسهثنانثك مايةي بة

 گةورة سةرتاپاي كوردستاين كة ئةوتؤ هةرةسهثنانثكي بةصكوو، گرتةوة كوردستاين باشووري
 يان وشيارانة، نةزانني پثي يا بزانني پثي، نةمانةوث و مبانةوث كورد ئثمةي ئثستا چونكوو. داگرثتةوة
 و عةرةب و تورك براي بةرامبةر كةمزانني بة خؤ و برايانة هةر هةصوثستثكي، بكةين گثل لث خؤماين
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 لثپرسراوي كورد بة. مرؤضدؤست ئومةميي يان بني شؤضيةين كاژيكي، نةينوثنني يان بنوثننيس فار
 بةرچاوي بة ائاي. ناوچةكة سةربؤ  هاوپةمياناين و ئةمريكا كثشييةي لةشكر لةو دةژمثردرث يةكةم

 يان بث دصمان بة. ؟دةفرؤشث قاميشلي كوردي بة چ شةذثك سوريا دذوندةي ذژمثي نابينن خؤتانةوة
 بة هةموو و ذةگةزپةرستةوة توركثكي و فارس و عةرةب هةر بريي سؤنگةي لة ئثمةي كورد، نةوةدص
 سةرووي لة دةبث و ذاستييةكة ئةمة. دراوين قةصةم لة ناوچةكةدا لة دووةم يئيسرائيل بة، مانايةك
 گؤرانكارييةكي و مجوجوص و هةصوثست هةموو لة و ذةچاو بكرث حيساباتثكمانةوة و ئيعتيبار هةموو

 بيصثني دووبةرةكيي ذاستتر ئةگةر يان، يةكثيت و پاريت نثوان دووبةرةكيي. لةبةرچاو بگريث سياسيدا
 مريايت بة ئثستا كة، تاصةباين مام جةالل _ ئةمحةد برامي مامؤستا و بارزاين مستةفاي مةال پثشةوا نثوان
 ملمالنث و شةذ، پثودانثك و كلؤج هيچ بة نزيكةوة لة نة و لة دوور نة، ماوةتةوة نيشتيماين يةكثيت بؤ
 نثوان تةنانةت شةذي، ةبووةن بؤچووين جودا و بري دوو شةذي و ازوياج يياي ئايد دوو پثداداين نثوان و

 ذؤشنبريي بذث ئةوةي وةك ةخثصةكيشدا نةبوو ذاستذةوي بةرةيةكي و پثشكةوتنخواز چةپي بةرةي
 ئةم سةملاندين بؤ بةصگةشم. بكةن پثناسةي دةيانةوثملوذيي  بة قةصمفرؤش و هةلپةرست حيزبيي

، هةصمدةذشنت خةرمان بة، نةبواية تثدا بريين كؤنة كوالنةوةي دوانيانوةئةگةر لث، و زؤرن ذاستييانة
 ئايديؤلؤجييةتة ملمالنثي نثوان و شةذ، كثيتةي و پاريت نثوان دووبةرةكيي و شةذ پثچوپةنا بث

. كردووة بة ئثمةيان و بووة دةوروبةر يناو وإلت كوردستان داگريكةرةكاين وإلتة نثوان جياوازةكاين
 و كوردستانن داگريكةراين دةسيت مةقاشي و ماشة جاران جاري وةك ئثستاش هةر تاوةكوو كورد سةراين

 بة و پثويسيت هةصوثستثكة ئةمة. ئةوانة دصي ذةزامةندي و ئافةرين بؤ هةموو هةنگاوثكيشيان
 بةرامبةر لة زانني بةكةم خؤ و ئثمة جاشايةيت چونكوو، هةية بنةذةيت گؤذانكارييةكي و پثداچوونةوة
  لةسةرانسةري هةژانثكي و بوومةلةرزة ئةگةر، و  دةخرؤشثخوثنماندا لة كوردستاندا داگريكةراين

 پيسةي لث خوثنة ئةو ئاساين بة هةروا، نةدات ذوو نامخاندا بريي و هزرچؤنثيت بريكردنةوة و  يشثوة
 و پاريت نثوان قؤصييةكةي سةإلحةدديين دوو كؤبوونةوة لة و هةصبژاردنةكاندا پثش لة. نابثتةوة پاك

 و كورد ماصي يةكگرتنةوةي لةسةر و جةختيان بةصثن، كاكة و ةمام ووينئامادةب بة و يةكثيت
 و پارة دابةشكردين لة دةرةجنامةكةي بةإلم، دا سلثماين و دةسةإليت هةولثر هةردوو يةكگرتنةوةي

 چونكةئةوةيان ، دارايي وةزارةيت باسكردين جارث. دةرنةچوو لث يكةي د هيچي دةسةإلت بةوالوة
 بضةية ئةوة مةترسييةوة يان دةخاتةاندارودةستةك و سةران پذكردين لث گريفان و يتتايبة بةرژةوةنديي

 و هةبثت بةردةوامي دووبةرةكييةكة ئةوةي بؤ هةر وةزارةيت پثشمةرگةش، بدرث ثوةت دةسيت نابث و
 بةرزي  ئةمنييةيتانينلثوةكرد با س لةوانةية، بدةنةوة پث كوردستاين داگريكةرةكاين دصنةوايي وإلتة

 پياو؟ بگرنةوة يةك ئاستثكدا چي لة بةخثرثت دةتانةوث گواية ئةي، مةترسييةوة اتةخب كورد نةتةوةيي
و  شؤضص وةزارةيت، لةخؤبوردنةوة و برايةيت گياين بةةوپةذي، بكةين دز قسةيةكيش بؤ با و بصث خوا بؤ

 بةرزدا زؤر ة ئاستثكيل و كوردايةيت انةينةبةرد هةستثكي بة يةكثيت و پاريت نثوان تةراكتؤرةكاين
 لث خؤياين قةرسيلدا پةصة يةك حةيارةينثو  لة خؤيان دصي كاوي بة ئثستا، و گرتووةتةوة يةكيان

 بةشريي شارؤچكةي هاوردةكاين عةرةبة، توركيا ذةزامةنديي بؤ هةر يةكثيت و پاريت. دةگةوزثننةوة
 خؤيان پثشووي لة جثگاي سةدداميان يسةردةم ذاگوثزراوةكاين توركمانة و دةرپةذاند كةركووكيان نزيك

 ذاگوثزراوةكاين كوردة ئةي باشة بةإلم دةكةم خؤشيان لثتدةس خؤم حاصي بة بةش من! كردةوة نيشتةجث
كوردة  و دةرپةذانداية كةركووكتان هاوردةكاين عةرةبة شثوة هةمان هةر بة ئةگةر؟ چي كةركووك

 باشة، دةگرت كوثتاين ئةمريكا بكردايةتةوة ةجثنيشت خؤيان پثشووي جثگاكةي لة ذاگوثزراوةكانتان
. ؟ما كوث لة كوردستان پايتةخيت و قودسي كوردستان و كوردستان دصي كةركووك درومشةكاين ئةي
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 كة هةر پاشةذؤژ، نةوةشثنن لث خؤتاين دةسيت ئةگةر عرياق الوازة كة حكومةيت يةكئثستا
  دووبةرةكييةيو كينة و ذق ديوارة ئةو بنچينةي ةيقووصكردنةو بة تةنيا، هاتةوة بةردا  بةةناسةيةكيه

 كورد ناوي، كةركووك ناوي نةك دةردثكتان دةبةن بة و ةوةدةردةكةن دةست لة تانشتثك هةموو، نثوانتان
لة  ئةمريكاوة سةري ساي لة ئثستا باشة. ؟بةنةوةب لةبري پثئاساين  بة زؤر كوردستانيشتان و

 هةصبژاردن مةسةلةي سةرلةنوث ديكة ساصثكي خؤ، بةرقةرارة ييةتدميؤكرات ذاددةيةك تا داكوردستان
 كة دةكةنةوة ةكةكورد لة داوا چي ذوويةكةوة بة و بنةمايةك چي لةسةر كاتة ئةو ئةي، سةرهةصدةداتةوة

ساصةدا  ئةم ماوةي لة ديكة شارؤچكةكاين و شار و كةركووك ئةگةر بذوا بكةن. ؟وةةنةبد پث دةنگتان
 مةتةري ئاغاي و يصخاصئايةتوصإل خة بة دةنگ ئةگةر كورد لةيتلمي، كوردستان هةرمثي سةر نةگةذثنةوة

 جيا جيا ةب ئثراين و توركي شاندي دةبينني رووي نةداوة هيچ هثشتا. ناداتةوة ئثوة بة دةنگ، بدات
ةي بارگ، جؤربةجؤردا بذوبيانووي و بازرگاين ناوي لةژثر، كاكة الي بؤ و جارثك مامة الي بؤ جارثك

 بة ئثران و توركيا شاندي. لث دةخةن قةإلچواالن لة ديكة جارثكي و حةددينإلسة لة جارثك، گومانيان پذ
 بةصكوو، نايةن كوردستان بؤ ئاصتوونساوة ئاوتةماتةي و و كشميش باسووق و فستق فرؤشتين مةبةسيت

 ئةو زةماين دووبةرةكييةوة بريين كؤنة كوالنةوةي و زمانتان ژثر گفيت وةرگرتين و مةبةسيت كنةكردن بة
 دةبث بؤ كوردستان بؤ دثن كة، بث مةبةستثكةوة بة هةر توركي مييت سث دوو نازامن من. دةكةن گةشتانة
كةمال  لة پثشوازيي بارزاين مستةفاي مةال پثشةوا. ؟بكرث لثوة لةوة پثشوازييانجةال مام لةاليةن

 تاهري و بةزاز و عةبدولذةمحان عرياق ةكةكايني دواي لة يةك سةرؤكة و كيسنجةر هةنري و جومبوإلت
 و ميت لة نةك بكات خاتةمي و ئةردؤغان و گويل لة عةبدوصإل پثشوازي جةالل مام پثويستة. دةكرد يةحيا
 تيكردينةبة سةرؤكاي جةالل مام كة لةوةي گومامن بة هةر ئثستاش كوووةتا من هةرچةندة!. انپاسدار
 لة چ و سياسي بواري لة چ كوردثك من وةكوو ئةوةشدا لةگةص. ثتب خؤش پثي يان، بثت قايل عرياق

چونكوو  ئةو بةإلم. دةزامن يلثوةشاوةتر بة عةرةب سةركردةيةكي لة هةموو مامة ذؤشنبرييشةوة اريوب
 خؤي دةسيت بة قوتابييانيش دةبث داخيليي قيسمي سؤبةكاين تةنانةت سلثماين لة بووة ئةوة فثري

 عةرةبانةدا ئةو لةگةص توندةمةزهةبييةوة و بةو تووذةيي مامة نيم بذوايةدا ولة بؤية، بكات دابةشي
. نةكوصث باش دانوولةي كوردةكةدا لةگةص هةر و نةبث وا عةرةبةكاندا لةوانةشة مامة لةگةص خؤ. هةصبكات
 وةك ئثستاوة هةر لة، عرياق وةزيراين سةرةك بة نةبووة ناخثري بة جارث جةعفةري ئيرباهيم
 هةر دژي لة وةستانةوة ة مةبةسيتب، دةكات ئثراندا و سوريا و توركيا لةگةص القرتث ثكپاصپشت

 دةكةن ذةفسةجناين لةگوثي حةصقة سةدري موقتةداي ذثنمايي لةوالشةوة، بيكات كورد كة داخوازييةكي
 هليمةالياين ئة ئةجنوومةين و توركي مييت بة سةر توركمانيي بةرةي لةگةص پتةوكردين پةيوةندي بؤ

 و پرس گؤذينةوةي بة و داناين نةخشة بة گورگانة و سةگ ئةم. بةعسييةكان كؤنة و فةلووجة سوننةي
. بوةشثنن تثدا خؤياين دةسيت كة دةگةذثن لةبار يلة هةلثك و كارن بة دةس يةكديدا لةگةص بريوذا
 تثداية كة ةيانئةو ييئامادة، بارةكةإليةك و بةهثك بةه و ئافةرينثك بة لةوالوةكورديش  سةراين

 ئثستاش. دةدرث پثناودا لة ساصة قوربانيي چةندين كة بن گةلةكةمان ذةواي يمافثك هةموو دةستبةرداري
، نةگةذايةوة و پثچوو زؤري هةر و بةغدا بؤ چوو بارزاينمةسعوود  كاك كة نةوةدةكاندا لة بريمة لة

 بة زؤر كة گةذاشةوة. كوژرابثت لةوانةية دةيوت يةكث، كرابثت دةسبةسةر دةيوت لةوانةية يةكث
 ئيجايب زؤر لةگةصماندا حوسثن دام سةد: وفةرمويالمة دة لة ضيديؤ لمييف ةب كة لثدوانثكدا لة ذاشكاوييةوة

بچووك  كثشةي بذث، نبوو يةك بريوذامشان و كةوتووين ذثك مةسةلةكانيش هةموو سةر لة، بوو
 لةوالشةوة!. دةكةين لةسةر قسةي پاشةذؤژدا لة ئةوانةش، كةركووك شاري مةسةلةي وةك ةتةوةنماو
 جةالل مام جةنايب توثكصدارةكاين وتة و هةصسوكةوتو  ذةفتار و هةصوثست مبانةوث ئةگةر خؤ
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، كوردستان هةية زثذي ئاوي چي ئةوا، بكةينةوة يانكؤ كوردستاندا لة مؤزةخانةيةكي و هةصسةنگثنني
 زاري و زةوي لة دابةشكردين هةر ئيتر. دةمثنثتةوة گهةر السةن مامة وتةكاين تةرازووي و دثت لةبن
 وتة ئةو تايبةتيش بة، سلثماين عةلوةكةي دةگاتة فرؤشتين تا بيگرة توركمانييةوة بةرةي بةسةر كؤية

هةموو  ئةو پاداشيت نازانث مرؤض. خةسم نةك دادةنا حةكةم بة ديكتاتؤريمي  دا دسة  كة بةنرخةي
. ؟بداتةوة چي بة و سةركردانةمان چؤن ئةم وثنانةي بث پاصةوانيية و نةنةبةردا هةصوثسيت و قارةماين
 كردةوةي بة كة بپاذثينةوة خودا لة دامان دةستةو كة، ئةوة بني تةماي بة هةر مةگةر نةزان كوردي ئثمةي
، جاري جاران وةك هةميشة و وةك و ببةخشث خؤمامنان ةيةكينةزاني بة و لةگةصماندا نةيكات خؤمان
   2005 03 01 _ ستؤكهؤصم. بگثذث بؤماين خؤي تةكةيمةرحةمةت بة هةر ئاشةكة

6 


