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 گاصتةكردن
 ئةجمةد شاكةيل

 
بة سث ژن، كة پؤسيت دا بذواي خؤي قايل بوو و ، پةرلةماين كوردستان، بة زؤرينةي دةنگ، 2003-25/9ذؤژي 
دياكاين كوردستان، ذايانگةياند و منيش لةوانةوة ئةم هةواصة مي. يان لة حوكوومةتةكةي سلثمانيدا وةرگرتوةزارةت

 بذثك ئاگاداري پاشخان و بةرايي، ذووداوة سياسييةكاين باشووري كوردستان،  هةر كةسثك، ئةگةر.بةر گومث كةوت
و گةمةي مشك و كتك و تؤمي و جثذي، پارتيي و يةكيةتيي نةبثت، ذةنگة داناين سث وةزيري ژين، لة حوكوومةيت 

اوي ي بداتة قةصةم، هةرچةندة ئةوان هةنگ"شؤذشگثذانة"سلثمانيدا، زؤر پث باش بثت و بة هةنگاوثكي 
: بة من!.داهثنانةهةموو هةر شؤذشگثذانة و  ،دةيكةنكردوويانة و  كة ي،نيية و هةر كارثكهةرگيز ناشؤذشگثذانةيان 

 لة هةر دةسگايةكي دةسةآلت و فةرمانذةوايي و كارگثذيدا، بة هةموو ئاستةكانيانةوة، لة ،داناين هةر ژنثك. 1
تةرازووي السةنگي ژناين ئةو وآلتانة، تاين عةرةيب و ئيسالميدا، تةواوي خؤرهةآليت ناضني و وآلعرياق و كوردستان و 

 لة پرؤسةي يةكساين ژن و پياو و ئازادي ژن و ئةو مةبةستانةدا، كة ،هيچ جؤرة كاريگةرييةكيذاست ناكاتةوة و 
شانةي هيچ كاتثكيش ني و خةصك هاواري بؤ دةكات و لة گةلثك لة وآلتاين جيهاندا، بذثك چووةتة پثشةوة، نيية

بة مةرجي پياو دانراون و  پياو دايان دةنثت و ، چونكة ئةو ژنانةي، ئةو پؤستانةيان دةدرثتث، ژنگةلثكن  نييةئةوة
 ژنگةلثكن لة ديدي پياوةوة دةنؤذنة .  ژنگةلثكن لة چوارچثوةي مةبةست و نةخشةي پياودا كار دةكةن.دادةنرثن

ذواصةت، بؤن و ذةنگ و دةنگ و و سةر و سيما و سنگ و بةرؤك و ئةو ژنانة، تةنث بة پؤشاك . تةواوي مةبةستةكان
زؤرجارانيش، . ، لة بؤچوون و بريوذادا، لةگةص پياودا، چ جياوازييةكيان نيية، دةنا وةكي دي كة ژنن،دةناسرثنةوة

ابلؤي  ت بة ئينجانة و گوصدان و گوص  و،  يا ژوورةكاين خؤيان،اين دةسةآلتدار، وةك چؤن  ماصةكاين خؤيانپياو
                            .ةوةدةذازثننبةو ژنانة   خؤيان،ةوة، هةروايش شوثين كارةكةيجوان و شيت ناياب دةذازثنن

 لثي ،كة ئثستا يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، وةك سةرچاوةي قانوون و شةرعييةتئةو پةرلةمانةي، . 2
، 1994ناين چةند وةزيرثك دةربذثت و بذوايان بداتث، ساصي دةنواذثت و داواي لث دةكات، ذةزامةندي لة سةر دا

 هةر يةكيةتيي نيشتماين بؤ خؤي، تةالرةكةي تؤپباران دةكرد و ئةوي ذثز و حورمةت بثت، بؤ ئةو پةرلةمانةي
                                                                                                                .  .   نةهثشتةوة

، پةرلةمان بذواي خؤي پث دان و قايلبوو بة دانانيان، دةي  حوكوومةيت سلثماين،ي سث وةزيرة ژنةوئةگةر ئة. 3
  نةك هةر ئةوة، بةصكة . چي؟ خؤ ئةوان بث بذوا و قايلبووين پةرلةمان دانراونئةو حوكوومةتةوةزيرةكاين ديكةي 

 ، ئةو ةوة، كة ئةنداماين كةسك، هاتنةوة نثو پةرلةمان و كةسك و زةرد يةكدييان گرت2002تا مانگي ئوكتؤبةري 
 و ئةو كاتة پةرلةمانثك لة پشتييةوة ، تا ين  نةبوو و بنگةيةكي قانووينلة بةر نةبووين حوكوومةتةي سلثماين، 
             . و ناوةيان لث نابوو"فةل"وي حوكوومةيت  نثكاين كوردستان، سةر جادةي خةصك،ئثستايشي لةگةص بثت

لةو ئةجنومةين حوكمةي بةغدا و لةو عرياقةي، كة سةراين كورد، شانازيي پثوة دةكةن و لة عةرةب و عرياقييان . 4
دةپارثزن و داكؤكي لث دةكةن، تا ئثستاش بة يةك وشة، ...زياتر، هةردةم و بث وچان، يةكپارچةيي و سةروةري و 
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اوي ئةو دوو حوكوومةتةي هةولثر و سلثماين نابيسرثت و هيچ شوثن و جثگةيةكي قانوونيشيان بؤ دةستنيشان ن
                                                                                                                           .نةكراوة

چاويان بذيوةتة دةپاذثنةوة و هاوار دةكةن  و دةقثذثنن، ي، هةموو كوردستان، لة كاتثكدا، كة تةواوي كورد. 5
 و بة يةكدةنگ وةرامي خةصكي ةي هةولثر و سلثماين، بنب بة يةك"حوكوومةت"ئةوةي هةرچي زووترة، ئةو دوو 

دات بؤ داناين دةدةنگ پةرلةمانلة وةها كاتثكدا، ذثك ،  و بةرةوپريي ذووداوةكان ببنةوةكورد و جيهان بدةنةوة
 ئةوة دةگةيةنثت، كةئةم كارة پثييةكي لة لثواري گؤذداية، لة گيانةصآلداية و وةزيري نوث، لة حوكوومةتثكدا، كة 

 بة سووكايةتييئةو هاوذثيانةي پةرلةمان و هةردوو حوكوومةتةكةي هةولثر و سلثماين و ذثبةريةتيي سياسيي كورد، 
 كوردستان و خاكي كوردستان دةكةن و پثيانواية هةموو كارثكي ذزگارييخةصكي كورد و خوثين شةهيداين ذثگةي 

                          .     !دةيكةن بة سةر خةصكي كورديدا تثدةپةذثنن و خةصك شاشي و چةوتييةكانيان نابينثت
 پثوةر و هيچ هةرچؤين لثكدةدةنةوة و هةرچؤين دةبينن و هةرچؤين پاساودةدةن، بةذثبةريةتيي سياسيي كورد، 

نةك هةر . ديتنثك، ئةوةي  ئةجنامي دةدةن، لة بةرژةوةندي يةكيةتيي كورد و يةكيةتيي خاكي كوردستاندا نيية
 حيزب دةستنيشاين كردوون و دايناون، هةرگيز ،كة ئةندامةكاين ،يانيشةكةپةرلةمانحوكوومةتةكانيان، 

، دةربذي  و گةذانةوة بؤ خةصك ذاستةوخؤ و دةسبةجثكاريتةنث ذاخوازي و ذاپرسي و .  ناكات خةصكنوثنةرايةيت
بة تايبةت ئةوةي پثوةندي بة بوون و يش، خةصكة و چارةنووسي هةموو مةسةلةيةك دةنگي ذاستةقينةي

      .وةگةذ دةخرثت و دةكارايث، بذيار دةدرثت و لة وةها پرؤسثسثكي گةلثرداچارةنووسي گةل و وآلتةوة هةبثت، 
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