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!!! "ئةطةر ثشيلــــة حاكم َيب ، هةموو كؤترَيك تاوانبارة "   

ندة  ثاش ذةهرباراين هةلَةجبةي شةهيدو ئةنفالة بةدناوةكةي سةددام ئةوة1988مةطةر سالَي 
دلَتةنط و َيب ئؤميدو خةمبار بووبَيتم وةك ئيستا ، و تووشي دلَةراوكَي و ترس و شةوخنووين 

ثاش ... و لَيكدانةوةي جؤراو جؤري َيب هوودة بوومب، هةرضةندة دةيذمَيرم هةر كورت دةكات 
 دةمزاين طةلةكةم دووبارة دةست 1975  و هةرةسي 1946رووخاين كؤماري كوردستان سالَي 

دةكاتةوةو هةروا بة ئاساين ضؤك دانادات ، ئةوةبوو لة جيايت يةك شؤرش دوو شؤرش ثَي
ئاخر ... هةلَطريسان لة اليةن ثاريت دميوكرايت كوردستان و يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستانةوة 

كارةسايت هةلَةجبةو ئةنفال ئةوةندة قورس بوون بةجارَيك َيب ئؤميدي كردم و ضؤكي شكامن و 
ئيتر كورد فةوتا ؟؟ رةنطة هةندَيكتان بلََين تؤ كابرايةكي َيب ورةي و باوةرت بة ثَيموابوو 

ضونكة خوَيندنةوةيةكي سووك .. لة وةآلمدا دةلََيم نةخَير وانيية !! تواناي طةلةكةت نيية ؟
رذَيمي بةعس ... ئةمةش هؤكارةكاين بوو ... وئاساين ئةو كاتة وايلَيكردم تاكو َيب ئؤمَيد مب 

ري هَيزو توانادا بوو، هةموو جيهان بة رؤذهةآلت و رؤذئاواوا ، بة ئيسآلم و نا ئيسآلمةوة لةوثة
سةددام سامانَيكي زةبةالحي لةبةردةستدا ... ثشتطرييان دةكرد و بطرة دةستخؤشيشيان لَيدةكرد

بوو بة ضةث و راستا دةرخواردي ئةوانةي دةدا كة ئةوساو ئيستاش سةماي بؤ ئةكةن و ضاويان 
نةهَيشتين هةموو ذَيرخاين كوردستان و نةماين دَيهات بؤ ...  سةددام زياتر كةسي نةدةبيين لة

نةبووين هيض ثالَثشتَيك و دؤستَيك بؤ كورد و تةنيا ضيا سةركةشةكاين .. ثالَثشيت ثَيشمةرطة 
ثاش وةيلَ .. كوردستان نةبَيت و هةندَيك هؤي ديكةش ئةمانة وايلَيكردم كة ئؤمَيدم نةمَينَيت 

داطريكردين كوَيت و شةري خؤترَيين سةددام دذي هةموو جيهان و ئةو شكستة طةورةيةي 
دلَنيابووم لةوةي كة ئةطةر سةددام ... خواردي دووبارة هيواو ئؤمَيدةكامن ضرؤي كردةوة 

كوَييت داطري نةكرداية يان كة داطرييشي كرد بة ئاساين بكشايةوة لة كوَيت بة َيب شةر ئةوة  
بوو بةآلم خوا بةزةيي بة كوردا هاتةوة و سةددام ضووة سةر )) كورد قران (( ان و دوو دلَي بَيطوم

داري لةعنةت نةهاتة خوارَي ، ئةطةر وا نةبوواية ئةوا ئيستا هةر هةموومان لة طؤري بة 
 ... كؤمةلَدا بووين

 دةكرد زؤر ئةو كاتةي بةعس لة كوَيت بوو زؤر خةلَك كة دادةنيشنت و باسي ئةو مةسةلةيان
خواية ئاوَيك بكةيتة سةر ئةم ئاطرةدا  (( كةس دوعايان دةكردو لة خوا دةثارانةوة و دةيانطوت 

ئةو كةسانة ناهةقييان نةبوو لةبةر ئةوة ئةو دوعايةيان دةكرد كة زياتر خةلَكي بَيتاوان )) 
م لةم شةرة بةآلم من هةردةم دةمطوت ئةو دوعاية مةكةن ضونكة ئةطةر سةددا... نةكوذرَيت 

رزطاري بَيت ئةوة ماناي كؤتايي نةتةوةي كوردة و هةموومان بة مالَ و مندالَةوة َيب سةرو 
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من ئةمزاين )) سا خواية لة جيايت ئاو بةنزين بةم ئاطرةدا بكةيت(( شوَين دةكات و دةمطوت 
 !!!  كوَيم دَيـشَيت ؟؟

 بةعس و سةكردةكةيان وةك سةط ثةت ئيستا با ثَيتان بلََيم بؤ لةم كاتةشدا كة رذَيمي بؤطةين
ئةوجا ئَيوةش دةكةمة !! كراوة بؤضي ديسان بالَي َيب ئؤمَيدي و خةم سةرتاثامي داطرتووة ؟؟؟

 ...و خؤتان حوكمي عاديالنة بدةن " حةكةم "

ثَيموابوو بة نةماين سةددام و بةعس كةركووك و هةموو ئةودواي ناوضةكان يةكسةر  .1
) كةوا نةبوو(ن و ئةمةريكا ثشتطريميان دةكات بة تةواوي دةطةرَينةوة سةر كوردستا

ئيستاشي لة طةلَدا بَيت نة كةركووك و نة هيض شارَيكي كوردي نةطةراوةتةوة سةر 
كوردستان ؟ بة ثَيضةوانةوة ئةمةريكا ثشي ثشي بؤ توركمان و عةرةبة هاوردةكان دةكات 

 .ين كوردستان بكةيتمنوونةش زؤر زؤرن ئةوةندة بةسة تةماشايةكي رؤذنامةكا

ثَيموابوو بة رووخاين سةددام هةرضي عةرةيب تةعريب هةية لة ترسا هةموويان بةرةو  .2
باشووري عرياق هةلَدَين نةوةك ئةو هةموو كوردة مالَ و حالَ زةوتكراوانةي ضةندين 

ة وا ئةو عارةبان.. سالَة ئاوارةن بطةرَينةوةو  تؤلَةيان لَيبكةنةوة ؟ ئةميشيان وا نةبوو 
بة كةيفي خؤيان لةسةر مالَي كورد تةراتَين ئةكةن و باكيان بة كةس نيية ؟ ضونكة 

ئةطةر كوردَيك بضَيتةوة و داواي خانووةكةي خؤي بكات كة .. ئةمةريكا ثالَثشتيان دةكات 
ئةوا ثابة زؤر راشكاوانة .. عةرةبةوة داطري كراوة " برا "ضةندين سالَة لة اليةن ئةو 

ثَيشكةشي كردووم تؤيش برؤ لة كوَي هاتووي " سةيد الرةيس" وة دةلَيت ئةم خانو
ئةطةر وانية فةرموون بةدةيان و سةدان منوونة هةية و ثَيويست بة !!! برؤرةوة بؤ ئةوَي ؟

 ...ماندوو بوونيش ناكات

 سالَةي حوكمي بةعس دا 35بوون و لةماوةي ئةو " هةلثةرست " توركمان لةوةتةي هةن  .3
ن  زؤربةيان نؤكةرو جاسوس و ئةلَقة لة طوَيي بةعس بوون كورد طوتةين بة دلَ  و بة طيا

كةضي ئيستا لَيمان بوونةتة نيشتمانثةروةري " لة تةري ئةخؤن و لة وشكي ئةخةون " 
 و تةنطيان بة كورد هةلَضنيوة بة دةست تَيكةآلو كردن لة طةلَ كؤنة بةعسي و 24عةيار 

ئاخر وةرن ثَيم بلََين لةوةتةي توركمان هةن نةك و ...و ...شؤظيين عارةب و توركياو و 
تةقة لة بةعس ، تةقةشيان بة ئامساندا كردووة ، ؟؟ كةضي ئيستا بوونةتة خاوةن 

هتد بؤ هيض نا تةنيا بؤ دوذمنايةيت كورد ؟؟ قسةي ...رَيكخراوو حيزب و كؤمةلَة و 
ناوي " كوك التركمانيةكر" دةميان ئةوةية كورد خةو ئةبيَين بة كةركووكةوة ؟ ضونكة بة 

دةبةن و ترسي ئةوةيان نية كة لووتيان بشكَينن ؟ ضؤن ئةَيب، ئةمة دميوكراسي و ئازادية 
عةجايةب ؟ ئةوة دميوكراسية توركمان ثةرداخَيك !!! با ئةوانيش راي خؤيان هةبَيت 

 " توركماين بَيت ؟" خوَيين بؤ كةركووك نةرشتووةو ئيستا كةركووك 

ئؤثؤزيسَيون بستَيك خاك نةبوو لةناو عرياقدا ئؤقرةي تَيدا " بةكاينبرا عارة" هةتا  .4
بارةطاو جَيطةي شايستةيان بؤ دابني كرابوو لة .. بطرن ، ميواين رَيزلَيطرياوي كورد بوون 
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ئةو كات ئةو عارةبانة .. كوردستان منوونةي ئةمحةد ضةلةيب و تاقمةكاين ديكةش 
رايل بطرة هةندَيكيان دةولَةيت سةربةخؤي هةموويان كؤك بوون لةسةر نةك هة فيد

بةآلم هةركة ضنطيان لة بةغداد طري بوو ئةوة طةر نةلََيم هةر .. كورديشيان بة رةوا دةزاين 
كة باسي فيدرايل دةكرَيت يان " منطة منط "هةموويان زؤربةيان دةستيان كردووة بة 

لةطةلَ " لشةرق االوسةت ئة" لة ضاوثَيكةوتنَيكي رؤذنامةي !!! باسي كورد دةكرَيت ؟
تاكو ئيستا (( ئةمحةد ضةلةيب لة وةآلمي ثرسيارَيكدا دةربارةي فيدرايل بؤ كورد دةلََيت 

لة ئةجنوومةين حوكم باسي فيدرايل نةكراوةو ئةو مةسةلةية دةخرَيتة دةنطداين 
ئاي كة سةيرو سةمةرةية ؟؟ تةر فيدراليمان )) سةرتاسةري عَيراق بؤ يةكال كردنةوةي

بة هةموو ضني و " براياين عارةب و توركمان " باشة ئَيوة ثَيتان واية !! ةرطرت و
ئةوة هةرهةموومان لة .. توَيذةكانيةوة دةنط بؤ فيدرايل بدةن ؟؟ ئةطةر بلََين بةلَـي 

طوَيي طادا نووستوين و لة بَيخةبةران كةشكةك سةآلوات ؟؟؟ هةر ئةوةندةش نا بةلَكو 
ةستؤي وآلتاين دذ بة كورد و لةبةر خاتري ئةوان بة راشكاوي ئةمةريكا بة هؤي ثالَةث

دةلََيت ئَيمة فيدرايل جوطرايف ثةسةند ناكةين بةلَكو هةر ثارَيزطاو جؤرة دةسةآلتَيكي 
و " شتَيك نامَينَيت ناوي كورد و كوردستان بَيت " ئةطةر ئةمة كرا .. تايبةيت دةبَيت 

بؤ راسيت ئةم ... ران و عارةيب شؤظيين خؤشتوركياو ئَي" هةرضةندة قوربانيمان داوة 
" لةيس كوبة"  كة لة زماين 2003-12-30ك رؤذي . ن . بؤضوونة بروانة مالَثةري ي 

كؤندؤليزا رايس ، راوَيذكاري (( سةرؤكي كؤمةلَةي نيشتمانيي عرياقي لة واشنتؤن دةلَيت 
طواستنةوةي ئاسايشي ئةمةريكا كة ئيستا سةرطةرمي تاو توَي كردين مةسةلةي 

دةسةآلتة بؤ عرياقييةكان ، طةورةترين طرفيت ئةوةية كة ئةمةريكا رازي نابَيت بة 
)) فيدرايل بؤ كورد لة سةر بنةماي جوطرايف ؟ بةلَكو تةنيا ثارَيزطاكان دابةش دةكات 

 ...كةوابوو ئةطةر ئةمةيان بؤ ضووة سةر مالَئاوا لة كوردستان و ئيتر هيض 

ئيمزا كراوة لة نَيوان ئةجنوومةين حوكم و برَيمةردا بة طوَيرةي ئةو رَيككةوتنةي كة  .5
بآلوكراوةكاين ميديا كاين كوردستان باسي كوردستان و فيدرايل لة كوولةكةي تةريشا 

كورد لة (( نةكراوة ؟؟ ئةي توخوا سةرؤك موعةمةر قةزايف ناهةقَييت بة راشكاوي بلََيت 
 )) رةوة ؟؟؟مةلوودةكة بةَيب دةنكة نؤكَيك هاتنة دة

ئةوةي زياتريش ترسي خستة .. بة كوريت و بة كوردي حالَ وا بروا ئةجمارةش تَيدا ئةضني 
دلَمةوة نامةكةي زاناو بريمةندي كورد دكتؤر جةمال نةبةزة بؤ هةردوو سةركردة مام جةالل و 

ية كاك ئةوة ن.. كاك مةسعوود كة ئةمرؤ لة مالَثةري دةنطةكان و كوردستان نَيت خوَيندمةوة 
مةسعوديش ثَيش ضةند رؤذَيك هةمان زةنطي خةتةري لَيداو داواي كرد لة رؤشنبريان راي 

 خؤيان دةربرن ؟؟ 

مةسةلةيةكي كوردي هةية كابرايةك باوكَيكي ئةختياري دةبَيت بؤ ماوةيةك بزر دةبَيت و 
ة فآلنة جَيطة ئةويش بة دوايدا دةطةرَيت و تاكو خةبةر دةزانَيت كة دةلََين وا ئةختيارَيك ل

ئةختيارَيك طورط خواردوويةيت و (( طورط خواردوويةيت ئةميش زؤر لةسةر خؤ  دةلََيت  
ئةطةر ئَيمة هةموومان دةزانني خةريكة طورط دةماخنوات ؟ ئيتر ))  باوكيشم ديار نيية ؟ 
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ة بؤضي وا خةم ساردو بَيدةنطني ؟؟ بؤ تاكو زووة دةنط و بريارمان ناكةينة يةك و ثةجنة ب
ضاوي ئةمةريكا و عةرةيب شؤظيين دا ناكةين بؤ هةقي خؤمان ؟؟ تاكةي ئَيمة ئةوةنة نةرم و 
نيان بني بةرانبةر بة دوذمن و بؤ طياين يةكتر خةجنةري دةببان بني ؟؟ تاكةي بة زماين 

 لووس لة خشتةمان بةرن ؟؟ 

وة بة حاكم كار وا بروات ديسان دةبينةوة بة ذَيردةسيت برا عارةبةكامنان و دةبنة
بؤية دةلََيم خوانةخواستة ئةطةر وا بَيت ئةوة ئَيمة دةبينة كؤترو ئةوانيش ... بةسةرمانةوة 
ئيستا خؤشةويستامن )) ئةطةر ثشيلة حاكم َيب ، هةموو كؤترَيك تاوانبارة (( ثشيلة ضونكة 

 ....ناهةقمة بترسم و خةمي دونياش بةسةرمةوة خبؤلَيتةوة ؟؟ خؤتان حاكم بن 
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