
 1 

 گةشبينييةكي بث بناخة
 ئةجمةد شاكةيل

  
، تةنث ؤمةصة مرؤضثكي ئةم جيهانة، بة مايف ژيان، ئازادي، سةرخؤبوونگةل و كگةيشتين كورد، وةك هةر نةتةوة و 

 لة هةموو ،  چةند كةسانثكي نثو جضاكي كورد نيية، بةصكة ئةندثشة و كثشةي تةواوي كوردة،ئةندثشة و كثشةي
 لة وةديهثناين خةونةكانيدا، ديسان كثشةي ،هةروةها نةگةيشتين كورد و سةرنةكةوتنيشي. داةقوژبنثكي ئةم جيهان

 بةردثك دةخاتة سةر بةردثك و ديوارثك چث دةكات و تؤوثك دةچثنثت و ،ئةوةي لة كوردستاندا ،تةواوي كوردة
بثت يا بامتان،  دةبثتة ماص بؤ ئورفة، لة ورمث دارثك دةذوثنثت، لة قاميشلوو بثت يا مةندةيل، لة ئيالم بثت يا 

 بؤ پرؤگرامگةلثكي تةلةضزيؤين و ،خةصكانثك، كة بانگهثشنت دةكرثن. بني ئةم جيهانة لة هةر كوثيةك هةموو كورد،
، مةرج نيية تةنث ئةوانة بن، كة لة ذاذةو ذ مةسةلةيةكي وةها چارةنووسسازةوة، وةك مةسةلةي كورد لةمة،لثدوان

سةر ذووپةيل ذؤژنامة و ذازاوةكاين زانستگة و هوتثل و كارگثذي و دةسةآلختانةكاندا، يا لة و هؤص و ژوورة مةزن و 
 كؤصثك شيك و پؤشتةوة، يا ئةوانة بن، كة پثش ناوةكةيان دوو ،جل و پؤشاكيتةلةضزيؤنةكانةوة، يا بة گؤضار و لة 

من چي ديكة هةن،  يا لة نثو ئؤتؤمبيلة سث وشةي ديكةي وةك دوكتؤر و پرؤفيسسؤر و ئةندازيار و ذووناكبري و نازا
 و ،ئةم جؤرة كةسانة، ذةنگة بثجگة لة زماين كوردي، چةند زمانثكي بياين بزانن. گرانبايي و نوثيةكاندا، دةبينرثن

 و ذةنگة خوداين كؤمةصثك بذوانامة و بةصگةنامةي ،ذةنگة چةند ساصثكيان لة دةرةوةي كوردستان بردبثتة سةر
شةرايب فرانسةيي و ئيسپاين بزانن، و تاقييانكردبثتنةوة، و ذةنگة بة نگة ناوي چةندين جؤرة  و ذة،خوثندن بن
هاردذؤك و پةپ و هيپهؤپ بثنة سةماكردن و هةرگيز گوث نةدةنة حةمةساصح يا و مؤزارت شؤپان و باخ مؤسيقاي 

 گةشيت هةندةران بكةن، و ديالن و موحةممةد عارف جزيري و حةسةن زيرةك، و ذةنگة لة ساصثكدا چةندين جار
وو و بوبوو و جوجوو و ژثژث و ئةو جؤرة نازناوانة بانگي يةكدي بكةن و ذةنگة و ذةنگة و ضوضذةنگة بة سوسوو و 

 و زؤر ذةنگةي ديكةيش، بةآلم ذةنگة و زوريش ذةنگة، ئةو جؤرة كةسانة، هةرگيز نةتوانن و نةيانةوثت و نةزانن
ئةو جؤرة كةسانة، شارةزاي زماين خةصك نني و .  كورد دةربذن و پثشاندةن خةصكي، دةردة دصةكاينحةزنةكةن
كوردستان ي، "لة كوردستانةوة"ي پرؤگرامي 4/12/2003ميواين . زر و ئارةزووةكانيان، ناخوثننةوةذامان و ه

 ستگةيون و سياسةيت زانذاگري كؤلثژي قانوكة بوو، ، ق عةيل، دوكتؤر موحةممةد شةريفعةبدوذةززاتيضي، كاك 
 و ببينثت مامؤستايةكي بةو ،ئةوةي، كة دابنيشثت بؤ تةماشاكردين وةها پرؤگرامثك. سةالحةددينة لة هةولثر

قةبارة و پاية و ناونيشانةوة، ميواين ئةو پرؤگرامةية، بثگومان چاوةذوانييةكي زؤري هةية لثي و وادةزانثت، ئيدي 
رةكاين، ئةوةي كة لة پشيت پةردةوةية و بابايةكي هةژاري ئاستةنگ و چارةسةمةپرسة تةواوي سياسةيت جيهان و 

وةك ئثمةي بينةر و بيسةر نايبينثت و نايزانثت، بة هؤي وةها مامؤستايةكةوة، هةمووي بؤ ذوون دةبثتةوة و 
 تا وةئةو مامؤستاية لة دةسپثكي پرؤگرامةكة.  هةن بؤي دةكرثنةوةشيهةرچي گرثكوثرةكانيدةكرثتةوة و شث

، هةرچةند من ئثستاكة  دةهاتي و ئاسانتر بؤئةوة هيچ كة بة كوردييةكي نيوة عةرةيب قسةي دةكرد، ينبووتةواو
 ئةو . دةبةشييةوة، هيچ كارثكي ديكةي نةبوودا بينةرانسةر لةوةي زياتر، كة گةشبيين بةكارم بةوةوة نيية، لث 

ي دةسةآلت و ئايديؤلؤژيا دةرچنة دةرث، يا پياوثكي حيزيب، كة ناتوانن لة چوارچثوةذثك وةك پياوثكي دةسةآلت 
كورد بة ديتين وي . هةموو شتةكان، تةواوي كثشةكان، لة كن وي هاسان بوون و چارةسةر دةكران. قسةي دةكرد

پثويسيت بة هاتوهاوار و قيذةقيذ نةبوو، چونكة تا ذادةيةك كارةكاين دةچنة پثشث و ئةوانة باسگةلثكن، كة خةصكة 
چؤن جةالل تاصةباين، مانگة سةرؤكايةتييةكةي خؤي، هةر وةك ئةو، . ش دةيزانن و تثيدةگةنبةرانبةرةكةي كوردي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

 بة ذاسيت ،دا، لث بووبوو بة ذاسيت و واي دةزاين2003لة ئةجنومةين دةسةآليت كاتييدا، لة بةغدا، لة نؤضةمبةري 
ي كار هةن ئةجناميان بدات و بووة بة سةرؤكي عرياق و بةهاري هثنابووة چؤكان و دةيةويست بةو مانگة هةرچ

 چارةسةريان بؤ بدؤزثتةوة و هيچ ،هةرچي كثشة هةن بةسةريان كاتةوة و ،هةرچي مةال و سةرؤكهؤز و دةوصةت هةن
ئةوةي مثشكي . شتثك گريوگرفت نةبوو بؤي، ميواين لةكوردستانةوةش، هةر بةو شثوةية دةدوا و دةهاتة بةرچاو

 و ئةوةي مايةي نيگةراين و جثي ،ةي بووةتة هؤي خةوزذاين هةموو كورد و ئةو،هةموو كوردي پثوة ماندووة
  لة كن ئةو جؤرة و ئةوةي كورد لثي دةترسثت،،هةموو كورد لثوردبوونةوةية، لةكن  ترس و پرسيار و ذامان و

ك بؤ  ئةگةر مبانةوثت وةآلمث.پثوةخةريككردن نني و زؤر بة هاساين دثنة ديمامؤستايانة، هةرگيز شايستةي خؤ
تيي مثشك و خةوزذان و ترس و نيگةراين و پرسيار و ذامان و لثوردبوونةوة و دصةذاوكةي خةصكي شةكةهؤكارةكاين 

كورد بدؤزينةوة، دةبثت مثژوو و ذووداوةكان و ئثستا و ذةوشةكان و دةوروبةر و كؤمةصثك شيت ديكة خبوثنينةوة و 
وةها كارثك لة . ئةجنامگريييةك لةو تاوتووانة هةصگؤزينبةراورد بكةين و بةباآلي يةكدييان بگرين و پاشان 

يةتيي سياسيي كورد، كنةبووين دةسةآلت و ذثبةرية. رپثييدا ناكرثت و كايت دةوثتنووسينثكي وةها سة
تةواوي كاردانةوة و ذةوتار و گوتاري سةركردةيةتيي سياسيي كورد، نةگةذانةوةي  و ناهاوئاهةنگيي و جياوازيي كار 

سص، خانةقني، مةندةيل، بةدرة، جةسسان، مووتةواوي كةركووك، تةواوي (ازةئازادكراوةكاين كوردستان دةضةرة ت
لة هةموو ذوويةكةوة، بؤ بةشة پثشترئازادكراوةكةي كوردستان، دةرنةكردن و ) عةزيزيية و سةرةوةي كووت

 عةرةباندين دةضةرة نةگواستنةوةي عةرةبةكاينملنةشكان و نةگةذانةوة و چؤصنةكردن و بارنةكردن و 
تازةئازادكراوةكاين كوردستان، نةگةذانةوةي كورداين دةركراو و كؤچپثكراوي كورد بؤ سةر زثد و ماصي خؤيان لة 
دةضةرة تازةئازادكراوةكان، نةگةذانةوةي كورداين فةيلي و كورداين پةذيوةي هةندةران، بؤ كوردستان و جثگة و 

تةخيت هةرميي كوردستاين فيدراص، تثكةصكردين پثشمةرگةي كوردستان و شوثين خؤيان، نةكردين كةركووك بة پث
ناردين پثشمةرگةي كوردستان، تةنانةت ئةگةر يةك كةسيش بثت، بؤ كردين بة بةشثك لة لةشكري عرياق، 

اين كوردستان، بة كوردي وعرياقيياندين تةواوي هزر و ديد و ذةوتار و گوتاري دانيشتوناوچةعةرةبييةكان، 
نةبووين  كة تازة چث كرا، هةصكردين ئاآلي عرياق لة هةندثك ناوچةي كوردستاندا، ،سني لة سةر ئةو پارةيةينةنوو

 لة كن سةركردةيةتيي ، دووربني و دوورودرثژ،ستراتيژ و سياسةتثكي فةرهةنگي و ئابووري و لةشكري و نةتةوةيي
نةوة و خوثندنةوة و نةخشةدانان بؤ هةموو كورد، نةبووين ئةجنومةنثكي ئاساييشي نةتةوةيي بؤ بةرةنگاربوو

گةراين و  زةقتر و لةبةرچاوتر و خوياتر، نيپثشهات و ذووداو و داهاتوويةك، تةواي ئةمانة و دةيان شيت ديكةي زؤر
پرسيار و ترس و ذةشبينييةك، لة كن مرؤضي كورد، چث دةكةن و دةهثننة گؤذي، كة پثويستة وةآلمثكي هةبثت 

، بينةراين ئةو پرؤگرامةدا و تا ذادةيةكيش كاك عةبدوذةززاق عةليدا ، مثشكي ةكاين و نيگةرانييلة پرسيار. بؤيان
خةصكي كوردي بةتةنگةوةهاتووي دواذؤژي كوردستان و گةيل كورد، دةخوثنرايةوة، بةآلم چ وةآلمثك هةبوو بؤ ئةو 

تداريةتيي بةعسذا، دةبوو آل دةسةبةشثك لةو نيگةراين و ترسةي كورد، هةر لة يةكةم ذؤژي ذووخاين! مثشكانة
و ئةو پياوةي، كة " لةكوردستانةوة" ئةو مامؤستايةي ميواين ئةو خوثندنةوةيةي. وةآلم بدرابايةوة و بكرابا بة واقيع

سةرؤكايةتيي يةكمانگةي ئةجنومةين دةسةآليت كاتيي عرياقي لث بووبوو بة ذاسيت، خوثندنةوةيةكي عرياقييانةي 
گرتين بري و بؤچووين زانني و ذابة پريؤز.  بة نثو مثشكي مرؤضي كورددا،ي عرياقييانةنگةشتثك. ذةوشةكةن

لة ديدي وةها خوثندنةوةيةكةوة، هةموو كارةكان هاسانن، چونكة .  پاراستين يةكپارچةيي عرياقنعرياقييانة و
ةكمانگةي نؤضةمبةري وةك پاداشثكثش بؤ ئةو پياوةي، كة سةرؤكايةتيي ي. مثشكة كوردييةكان دةعرياقيثنرثن

عرياقييان، هثندةي پةسن دةدةن و ئةوةتا ي ئةجنومةين دةسةآليت كاتيي عرياقي لث بووبوو بة ذاسيت، 2003
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 و دةسگاي دةسةآلتةوة، هةر هثندة پةسين ةردةمي بةعسيشدا و لة اليةن بةعسلة س، كة 1دةستخؤشي لث دةكةن
 شةريف، تاها ذةمةزان، شثخ جةعفةر بةرزجني، سريوان جاف عرياقييةيت، تاها موحيةددين، عةبدوسسةتتار تاهري

، هثندةي  پثويست بوو لةوة گةيشتبان، كة كوردي باشووري كوردستان ئةوذؤ،سةراين كورد .دةدران....و
 عرياق و عةرةيب عرياقن، كة دةبوو و دةبث دةستةوداماين كورد بنب و ة بة عرياق نيية و ئةوذثزةيةكيش پثويستيان

كرثت و با بؤ ب دةوثت، بؤيان جيا نةبثتةوة و هةرچؤن و هةرچيلثخؤشبووين لث بكةن و لثي بپاذثنةوة، كة داواي 
بوثراين كورد، ذوو ديا و ذاگةياندنةكاين كوردستان و مواية، ئثستا ئيدي كايت ئةوةية مي من پث.خؤيشيان بذيار بدةن

، كووران، ئةسحابةسپي، هةصةجبة، تؤصةفرؤش، خاوةن كثشةكة، با خةصكي شثخةصآل، حةسريةكةبكةنة، خةصكة 
منداصي باوك و دايك ئةنفالكراو، كورداين فةيلي، بدوثنن و ثننة سةر تةلةضزيؤن و با ئةوان هةسيت خؤيان دةربذن 
و دةردة عةرةباندن و بةعساندن و  ئةنفال و وةدةرنان باس بكةن و بصثن چييان گةرةكة و چ كوردستانثكيان دةوثت 

، واتة مامؤستاياين نثو "افنديةالصالونات": سةري مرؤضي مةينةتباري كورد، بة درثژدادذيي عةرةب گوتةينو چيدي
 سةرؤكايةتيية يةكمانگييةكةي ئةجنومةين  و ئةو پياوة و ئةو پياوانةي،هؤآلن، يا مامؤستا مليوان سپييةكان

                                                                                        .، نةئثشثنن بة ذاسيت و لث دةبثتدةسةآليت كاتيي لث بووبوو
5/12/2003  
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