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بةرصز بؤريس ثاوكؤظ و )/ كؤنطؤ( لة دةظةري كاليمي  UNفةرماندةي هصزي ضاودصراين ئاشيت ثارصزي 

 فةخرةدين طةرمياين

!!! "هةزار دؤست كةمةو ، يةك دوذمن زؤرة  "   

لةم نصوئةم جيهانة جةجنالَ و ثر لة نةهامةيت و كارةساتة دةذين و ناضارين هةلَبكةين لة طةلَ 
نةتةوةيةكي وةك كورديش لةوةتةي هةية هةموو ذياين لة بةربةركانص و .. رووداوةكاندا

ملمالنصي بصووضاندا بووة ، تاكو بتوانصت ناسنامة ، زمان ، كلتوور و بةهاكاين تايبةيت خؤي 
كورد لة ناوةندي كؤمةلَصك دوذمين دلَرةق و بصويذدان .. بثارصزصت لة ، لةناو ضوون و فةوتاندن

ثةيتا ثةيتا هصرشي كراوةتة سةرو بة هةموو جؤرصك هةولَي لةناوبردين و   درندة دةذصت كة 
لص خؤشبةختانة ئةو دوذمنانة نةك نةياتوانيوة .. نةتةوةكةي و بةهاكاين دراوةو دةدرصت 

كلتوورو زمان و داب و نةريتةكاين كورد لة ناو بةرن بةلَكو نةيانتواين تةنانةت كالَيشي 
طةيل كورد لة نصو زؤربةي  ...ة بؤ كورد كة بارتةقاي نيية بكةنةوة ، ئةمةيان سةروةرييةك

طةالندا بة دوذمنةكانيشيةوة بةوة ناسراوة كة طةلصكي بة وةفاو راستطؤيةو هةرطيز لة ثشتةوة 
دةست لةكةس ناوةشصنصت ، ئةطةر دؤستت بوو بة راسيت دؤستتةو ، ئةطةر دوذمنيشت بوو ئةوة 

هةركة بوون بة دؤستت ئامادةن .. كرا ثصت دةلَصت دوذمنتم بةراسيت دوذمنتة و رووبةروو بة ئاش
طياين خؤيان لة ثصناوتدا بةخت بكةن ، بةآلم هةرطيز لةكةس زولَم قةبوولَ ناكةن، ئةمة 

 ...هةندصك لة بؤضووين كةساين بةويذدانن زؤر بة كوريت دةربارةي وةسفكردين طةيل كورد

ئةوةش ))  لة ضياكاين خؤي زياتر دؤسيت نييةكورد(( وةك باوة لة ناو كوردةواريدا دةلصن 
ضةندين هؤي جياجياي لة ثشتةوةية كة لصرةدا بواري باسكردنييان نيية ، تةنيا زؤر بة كوريت 
ئاماذة بة يةكدوانصكيان دةدةم ، كوردستان بة حوكمي رصكةوتةي جوطرايف زةوييةكةي 

ري طةالين دةوروبةري بووة جصطايةكي زؤر ستراتيذي هةية بؤية هةردةم مةيداين شةرو شؤ
وةك فارس و تورك و ثاشان عةرةبيش ، كوردستان وآلتصكي دةولَةمةندو خاوةن ضةندين 

هتد ... سةروةت و ساماين بصهاوتاية لة نةوتةوة بيطرة تا دةطاتة كشتوكالَ و ئاوي سازطار 
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وة ، ئةمة جطة لةبةر ئةوة بة درصذايي مصذوو دوذمنان ضاوي تةماع و دزينيان لة كوردستان بو
ضونكة سامانةكةي لة ذصر دةسيت دوذمناندا بووة ئةوانيش بة كةيفي .. لة ضةندين هؤي ديكة 

 .. خؤيان دزيويانةو بطرة بؤ لةناو بردين خودي كورد بةكاريان هصناوة 

 دةلَصن كورد بةوة ناسراوة كة قسة لة رووةو ثصض و ثةنا نازانص ، يان باشترة بلَصني كة   

سي نيية ، بؤية دؤسيت كةمة و نةيتوانيوة بة رادةيةكي باش دؤست ثةيدا بكات ؟؟ من  ديثلؤما
ئةم بؤضوونة بةراست نازامن ضونكة نةبووين دؤست بؤ كورد بؤ خودي كورد ناطةرصتةوة بةلَكو 
زينداين كردن و لة قالَبداين طةيل كورد لة اليةن دوذمنانةوة هؤي سةرةكي نةبووين دؤستة 

 سالَةي ئازاديي كوردستان بكةين ئةوة 12د خؤي ،  ئةطةر تةماشايةكي ئةو نةك خودي كور
راسيت ئةو بؤضوونةم دةردةكةوص كة لةو ماوة كةمةدا ضةندين وآلت و نةتةوةمان كردؤتة 
دؤسيت كورد ، ثصشتر دةرفةت بة كورد نةدراوة نةك ثصوةندي بة دةرةوة بكات بةلَكو سةفةري 

 ... تاكة كةسيش قةدةغة بوو 

                  
 كؤنطؤ/ لة دةظةري كاليميUNكؤمةلَصك ئةفسةري ضاودصراين هصزي ئاشيت ثارصزي 
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دةرفةتة بؤ كورد تا بتوانصت دؤست بؤ طةلةكةي ثةيدا بكات "  جيهانطرييية" ئيستا لةم زةماين 
رووثي لة هةر سووضصكي ئةم جيهانة ، لة تاكة كةسةوة تاكو دةطاتة خصزان  ، كؤمةلَةكان ، ط

ثةيداكردين دؤست لة "هتد ... جياجيا ، حيزبة سياسييةكان و حكومةيت هةرصم و ثةرلةمان و 
ثةيداكردين " ناوةوةي كوردستان ئةطةر طرنط بصت ئةوة لة دةرةوة دةبص بطوترصت زؤر طرنطة 

دؤست زؤر ثصويستة بؤ كورد بؤ ثالَثشيت كردين لة ثصناو طةيشنت بة ئاماجنة ثصرؤزةكاين 
 ئةوةش بة نزيك بوونةوة لة نةتةوةكاين ديكةو بة زانايي و رةوشيت ثاك و جواين خؤي

بةندة بةش بةحالَي خؤم و بة طوصرةي .. كوردايةيت سةرجني ئةو نةتةوانة راكصشصن بؤخؤمان 
 كة رؤذانة  UNتوانام هةولَمداوةو دةيدةم بة ثصي ئةو هةلةي بؤم رةخساوة وةك كارمةندصكي 

م هةركةسةوة خةلَكي وآلتصكن و هةندصكيان ثلةو ثايةي بةرزي سياسيي و دةيان كةس دةبين
سةربازيي و كؤمةآليةيت هةية لة وآلتةكاين خؤياندا ، بؤ مين كورد زؤر طرنطة بتوامن سةرنج و 

 ... سؤزي ئةو كةسانة رابكصشم بؤ قازاجني نةتةوةكةم

ري خؤرهةآلت كارم دةكرد  لةو ماوةيةي كة لة تةميوو2002 تاكو 1999لة نصوان ساآلين 
سةرؤك كؤمار ، سةرؤك (( توانيم كؤمةلَة دؤستصكي ثاية بةرز بؤ كورد ثةيدا بكةم لةوانة 

وةزيران و ثةرلةمان ، وةزيري كاروباري دةرةوة ، ذمارةيةك لة ئةنداماين ثةرلةمان و 
ي كوردو دؤزة ئةو بةرصزانة ئيستا زانياري باشيان دةربارة)) سكرتصرو بةرثرسي حيزبةكانيان 

كة هاتيشمة كؤنطؤي دميوكرات لة كيشوةري ئةفريكا ، هةر لة يةكةم ساتةوة ... رةواكةي هةية
دةستم كرد بة هةلَمةتصك لة نصوان ئةفسةرة ثلة بةرزةكاين سوثاي ئاشيت ثارصزي ئةم 

كايي دةظةرةي كاري لصدةكةم كة هةريةكةيان خةلَكي وآلتصكن ، لة ئةوروثايي ، ئاسيايي و ئةفري
بؤ ناساندين طةيل ... و ئةمةريكاي التني و كةنةداو عارةب و  بطرة ضةند توركصكيشي تصداية

كوردستان بة شصوةي جؤراوجؤر و ثةيدا كردين دؤست و باسكردين كورد و كوردستان لة رووي 
د هت... خةبات و قوربانيدان و , مصذوويي ، جوطرايف ، كلتووري ، زمان ، رةوشت و داب و نةريت 

بةراسيت رووخاين سةددام و بةعس و نيشانداين طؤري بة كؤمةلَ و باسكردين كارةساتةكاين 
 ...كورد وةك هةلَةجبةو ئةنفال ياريدةدةرصكي ضاك بوون بؤ من تا زياتر باسي كورد بكةم
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 لة  UNلة ناو ئةو ئةفسةرانةدا توانيم سةرجني فةرماندةي هصزي ضاودصريي ئاشيت ثارصزي  
موقةدةمي هصزي تايبةيت سوثاي رووسيا بةرصز بؤريس  ((  كاليميKalemieدةظـــةري 

 بة تةواوي رابكصشم و قةناعةيت ثصبكةم كة طفت و طؤيةكي  ))Boris Paukovثاوكؤظ 
لةتةكدا سازبدةم بؤ زياتر زانيين راوبؤضوونةكاين ئةم بةرصزةو ئاشناكردين طةيل كورد بؤ 

 ...ئةم دؤستة تازةية

 دةكرصت بزانني بؤريس ثاوكؤظ كصي ية ؟ : ثرسيار

بةلَص بة خؤشحالَييةوة ، ناوم بؤريس ثاوكؤظة و ثلةم موقةدةمي هصزي تايبةتة لة  •
سوثاي يةكصيت رووسيا و لصرةش واتا لة كاليمي فةرماندةي هصزي ضاودصراين ئاشيت 

 هةية بةناوي  سالَة و خاوةن خصزامن و دوو كيذي خنجيالنةم36ثارصزم و تةمةمن 
 .جولصا ، و ئؤلَطا

  ؟ UNئايا ئةمة يةكةجمارة بةشداري بكةيت لة هصزةكاين ئاشيت ثارصزي : ثرسيار

نةخصر ئةمة دووةم جارة بةشداري بكةم وةك ئةندامصكي هصزي ئاشيت ثارصز ، يةكةم  •
جار لة بياباين خؤرئاوا لة وآليت مةراكيش بؤ ماوةي دوو سالَ و لصرةش لة كؤنطؤ وا 
ماوةي دوو سالَة وةك دةزانيت فةرماندةي هصزي ضاودصري ئاشيت ثارصزم لةم دةظةرة ، 
ئةوةي راسيت بصت ئةمة ئةزموونصكي زؤر دةولَةمةندة بؤ من كة لة طةلَ ئةم هةموو 
ئةفسةرة ثلة بةرزانةي وآلتاين جيهان كار بكةم كة هةريةكةو شصوةيةكي جياوازيان 

 . كلتووريشةوةهةية لة بارةي سةربازيي و بطرة

جةنابتان وةك ئةندامصكي هصزي ئاشيت ثارصز بصطومان ئاطةداري رووداوةكاين : ثرسيار
 ئايا تا ض رادةيةك زانياريتان دةربارةي نةتةوةي كورد هةية ؟ ... جيهانن 

 سالَيشة بةشداري 4من بة هؤي كارةكةمةوة وةك ئةفسةرصكي سوثاي رووسيا و ماوةي  •
يت ثارصزي نصو دةولَةيت هةردةم بة دواي هةوالَةكاين جيهاندا دةكةم لة هصزةكاين ئاش

زؤر جار ميدياي رووسيا باسي كورد " رووسيا "دةطةرصم لة مامسيدياي وآلتةكةم 
 و ئينتةرنصت دةكةم و رؤذنامة طةورةكان CNNو BBC دةكات و تةماشاي 

رة طرفتييان دةخوصنمةوة ، بةهؤي موتابةعة كردنةوة دةمزاين كة كورد ماوةيةكي زؤ
هةية لة رؤذهةآليت ناوةراستدا ، بةآلم بة داخةوة لة نزيكةوة هةرطيز ئاطةداري 
 .رووداوةكان نةبووم رةنطة ئةوة بة هؤي كةمبووين هةوالَةكان بووبصت دةربارةي كورد

ئايا هيض دةربارةي بؤمباراين كيمياوي كوردستان دةزانيت ؟ تايبةيت شاري : ثرسيار 
و ، كةمثينةكاين رذصمي سةددام بةناوي ئةنفال و جينؤسايدي طةيل كورد هةلَةجبةي شةهيد

  ؟1988سالَي 
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بةآلم ..  لصرةو لةوص هةندصكم طوص لصبووة دةربارةي هةلَةجبة1988بةلَص لة سالَي  •
قةت نةمدةزاين بةو جؤرةية ، درةندةيي بطاتة ئةو ئاستةي خةلَكصكي بصدةسةآليت 

اسيت موضرك بة لةمشدا دصت كة وصنةي مندالَي ساواو بةر!!! سيظيل ذةهرباران بكرصت 
ذن و ثريم بيين بةو ضةشنة خنكاون و بصز لةو كةسة دةكةمةوة كة ثلةي درةندةيي 

 شتصكي ئةوتؤم لةسةر 2003من تاكو سالًَي ثار واتا .. بطاتة ئةو ئاستة ترسناكة
ةيةكي رةشي كارةسايت هةلَةجبة نةدةزاين ، بةراسيت تاوانصكي بصوصنةية و ثةلَ

تاهةتايية بة نصو ضةواين ئةوانةي ئةم كارةيان ئةجنامداوة ، ضونكة ئةو ذن و مندالَ و 
ثريانة تاكو تواناي بةرطريكردنيشيان نةبووة لة خؤيان ، من نازامن بةضي ياسايةك 
هةندصك كةس حةق بةخؤيان ئةدةن ذيان لة هةزاران كةس زةوت بكةن و بة خؤشيان 

! ةآلم دةربارةي ئةنفال هيضم نةدةزاين و طوصم لةو وشةية نةبووة ب!!! بلَصن مرؤظ ؟
نةمشدةزاين ئةنفال ضيية ؟ تاكو تؤ باست كرد بؤم ، بةآلم تا ئيستا بةراسيت هةرضةند 

 هةزار كةس زيندةبةضالَ 100دةكةم و بريدةكةمةوة نازامن ضؤن دةكرصت زياتر لة 
 ئينتةرنصت ثصكةوة تةماشامان كرد بروام بكرصن ؟ ئةطةر ئةو ديكؤمينتانةم نةديبا كة لة

بةآلم ئيستا دةزامن ميللةتةكةت ض بةآليةكي بةسةرهاتووة ؟ ئةطةر ئةم ! نةدةكرد 
شتانةي كة بينيم و بيستم بؤ كةسانصكي ديكة لة رووسيا يطصرمةوة نازامن بروام 

 ثصدةكةن يان نا ؟؟ 

ئايا طةلصكي قوربانيدةر و خاوةن . .بة طوصرةي ئةو زانيارييانةي كة ئيستا هةتة : ثرسيار 
خةبايت بصووضاين نزيكةي سةدةيةك ، مايف ئةوةي نيية خاوةن دةولَةيت سةربةخؤيي 

 خؤي بصت ؟؟

من ثصمواية هةموو نةتةوةيةك مايف رةواي خؤيةيت كة وآليت سةربةخؤيي خؤي  •
ة  ضونكUNهةبصت ، هةر لةسةر ئةم بناغةيةشة ئةم كارةي ئيستا دةيكةم لة طةلَ 

باوةرم بة سةربةخؤيي طةالن هةية بة تايبةت ئةو طةالنةي كة خاوةين خةبات و 
 .قوربانني بة طةيل كورديشةوة

 ئايا ئيستا خؤت بة دؤسيت طةيل كورد دةزانيت ؟ ئةطةر بةلَص ، تا ض رادةيةك ؟: ثرسيار 

بة .. بصطومان و شانازيشي ثصوة دةكةم كة دؤسيت ميللةتصكي قارةماين وةك كورد مب  •
طشيت خؤم بة دؤسيت هةموو طةلصك دةزامن كة خةبايت كردبصت لة ثصناو سةربةسيت ، 

من زؤر خؤشحالَم بةوةي .. كورديش يةكصكة لةو طةالنةي كة خاوةن خةباتصكي زؤرن 
كة دؤستصكي تازةم ثةيدا كردووة كة تؤي و لة تؤيشةوة طةلةكةت دؤستمة و كوردم 

 .خؤش دةوصت 
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ةت وةك فةرماندة لصرة خةريكة تةواو دةبصت و بطةرصيتةوة بؤ ماوةي كارةك: ثرسيار 
ئايا ضؤن باسي كورد دةكةيت بؤ ئةفسةرو هاوةلَةكانت لةوص ؟ كة دةلصي خؤم .. رووسيا 

 بة دؤسيت كورد دةزامن ئايا بةرطري لة طةيل كورد دةكةيت ؟ 

استةوخؤ من لة ذيامندا كوردم نةديبوو تاكو لةطةلَ تؤ يةكترمان ناسي بة هؤي ر •
من رةنطة بتوامن بة هؤي ئةو ماوةي ثصكةوة بووين بةم ضةشنة باسي .. كاركردن ثصكةوة 

كة كورد مرؤظصكي هاوكارن واتا هاوكاريت دةكةن ئةطةر .. كورد بؤ هاوةلَةكامن بكةم 
داوايان لصبكةي ، زؤر ئاطاداري سياسةتن ، راستطؤو كراوةن بةرانبةر خةلَكي ديكة ، 

بةآلم ) ئةمة لةسةر اليةين تاكة كةس(ةيت و نزيك بوونةوة دةكةن حةز بة دؤستاي
ئةطةر بصمة سةرباس كردين كورد وةك نةتةوة ئةوة بة طوصرةي بينني و خوصندنةوة كة 
لة كؤنطؤ بؤم رةخسا ئةوة كورد نةتةوةيةكي طةورةي بص وآليت سةربةخؤية بة سةدان 

خةباتكارو شةركةرصكي ئازاو بة هةزار كةسي لص كوذراوة ، ميللةتصكي كؤلَنةدةري 
جةرطن ، زولَم قةبوولَ ناكةن بةآلم لة هةمان كاتدا زولَمصكي زؤريان لصكراوة ، خاوةن 
زمان و كلتوورو داب و نةرييت تايبةتن نة تورك و نة عارةب و نة فارسن بةآلم لة 

بؤ .. ةتناوةراسيت ئةو سص طةلةدا دةذين و ئيتر شيت تريش ئيستا بة بريمدا رةنطة نةي
ناتوامن بلَصم بة ..  تةوةري دووةمي ثرسيارةكةت كة دةلَصي ئايا بةرطري لة كورد دةكةم 

بةآلم بة قسةو نووسني و ررونكردنةوة هةتا بتوامن خةلَكي تصدةطةيةمن ضونكة .. ضةك 
من ئيستا .. بةراسيت خةلَكي الي ئصمة زانيارييةكي ئةوتؤيان لةسةر كورد نيية 

م ثةيدا كردووةو دةتوامن بة ئاساين بة كاريان بصنم رةنطة لةوةش زانيارييةكي باش
 .زياترم ثصنةكرصت 

 ئارزووت هةية سةردانصكي كوردستان بكةيت ؟: ثرسيار 

بة هؤي كارةكةمةوة رةنطة نةتوامن لة ماوةيةكي دياريكراودا ئةو ئارةزووة جصبة  
ردستان بكةم بة جص بكةم بةآلم ئاوامتة بتوامن رؤذصك لة رؤذان سةرداين كو

تايبةيت بؤ بينيين شاري هةلَةجبة و ئاسةواري بؤمباراين ئةو شارة بريندارة ، 
زؤرم ثصخؤشة شوصنةوارة مصذووييةكاين وآلتةكةت ببينم و زياتر ئاشنا مب لة طةلَ 

 . نةتةوةي كورددا

 بةرصز هيض ثةيامصك يا طوتةيةكت بؤ كورد هةية حةز بكةيت رايبطةيةنيت ؟ : ثرسيار 

 لة طةلَ تؤ 2003بة راسيت من لة ذيامندا كةسي كوردم نةديبوو ، تاكو سالَي ثار  
يةكترمان ناسي و لة ماوةي ئةم سالَةدا كة راستةوخؤ ثةيوةندي كاركردمنان 
ثصكةوة هةبوو ، دةلَصم بة خةلَكي كوردستان و طةيل كورد تا دةتوانن هةولَدةن 

  بةو ضةشنة دةطةنة ئامانج كة دؤست و اليةنطر بؤ طةلةكةتان ثةيدا بكةن
اليةنطرو ثالَثشتان زؤر بصت ، قوربانيةكي زؤرتان داوة و خةباتصكي دوورو 
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درصذتان هةية ، هيوادارم بطةنة ئامانج و ضيتر طةلةكةتان تووشي نةهامةيت وةك 
ئةطةر بكرصت حةز دةكةم شتصكي ديكة هةية بيلَصم . هةلَةجبةو ئةنفال نةبصت 

 من خؤم وةكو بالَيؤزي طةلةكةم بؤ ئاشيت تةماشا دةكةم و ئةوةيش ئةوةية ،
هةميشة هةولَئةدةم رووي رؤشين طةلةكةم بةو وآلتانة نيشاندةم كة وةك 
ئةندامصكي ئاشيت ثارصز كاريان لصدةكةم ، ئةوةشم لة بري نةضصت كة جةنابت وةك 

ةموومان و بالَيؤزي طةلةكةت زؤر كارامة لةم ماوةدا مامةلَةت كردووة لة طةلَ ه
لة رصطةي تؤوة ئةو هةموو زانياريانةمان دةربارةي . دؤسيت زؤربةماين لصرة 

كورد زانيوة ، من شانازي بة دؤستايةيت كوردةوة دةكةم و خؤشحالَم دؤستايةيت 
" من و تؤ بةردةوام بصت و هةوالَي يةكتر بزانني ثاش طةرانةوةم بؤ وآلتةكةم 

 "رووسيا 

ةم كتصب و زانياري زياتر دةربارةي كورد بة زماين كة طةرايشمةوة هةولَ ئةد
رووسي ثةيدا بكةم و بيخوصنمةوة تا زياتر ئاشناي ئةو طةلة مب كة بؤ ماوةي زياتر 

 .. سالَة خةبات دةكات بؤ وةرطرتين مافةكاين خؤي80لة 

 هصضي تر ماوة بيلَصي ؟: ثرسيار 

ة ماناي سوثاست دةكةم و ك" سثاسيبا " بةلَص دةمةوص بة زماين رووسي ثصت بلَصم  
ئةوةش ماوة داواكارم كة ئةطةر ئةم ضاوثصكةوتنةت لة رؤذنامة يان طؤظار 
بآلوكردةوة تكاية بؤ يادطار كؤثييةكم بؤ رةوانة بكة لة طةلَ وةرطصردراوي 

كةي ) يبا(ثصمطوت فةرماندةي بةرصز منيش ..  دميانةكة بة زماين ئينطليزي
بؤ تؤي بةرصز كة هةر دةكاتة سثاسيباكةي " سثاس " لصكةرةوةو بة كوردي 

جةنابتان و دلَنياشت دةكةم كة هةر بة بآلوكردنةوةي بؤت رةوانة دةكةم وةك 
خؤت داوات كردووة ، من شانازي بة دؤستايةيت جةنابتةوة دةكةم و كورد 

 " !هةزار دؤست كةمةو ، يةك دوذمن زؤرة " طوتويةيت 

 ت  كؤنطؤي دميوكرا–فةخرةدين طةرمياين 
 
 

    
 
 


