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    ؟يژةنثتبة هةموو شتثك ب  ئةجمارةش كوردتؤ بصثي 
   كاوة ئةمني

البردين سةددام لةسةر تةخت و هةصوةشاندنةوةي دةوصـةيت داگريكـاري عثراق،ساصـثك و چةنـد       
مانگثك لةمةوبةر،گةورةترين دةسكةوت بوو بؤ گةيل كورد،هةر هـيچ نـةبثت بـؤ ئةوانـةي كـة                 

بـةآلم  .  پثگةيـشتبوو  دادةمي ئـةو حوكمةتـة و سـةددام       ذاستةوخؤ زياين ماديي و گيانيان لة سةر      
ئةوةي جثگايي نةنگيية بؤ گةلثك كة هةشـتا ساصـة هـةموو مافـة مرؤضـايةتييةكاين لـث زةوت                   
كراوة،دامةزراندنةوةي ئةو دةوصةتة ذوخاوة بوو لةسةر ئثسك و پلوسـكي ذؤصـةكاين،جا گرنـگ              

ن تاكي كورد بثت وةكو دوكتؤر مـةمحود و    نيية پاريت و يةكيةيت بن وةكو دوو ذثكخراوي كوردي يا         
ذاگةيانـدين   بثـت كـايت      ي زانكؤ كارثكچؤپي گرتين پريثژنثك يان خوثدن    هاورثكاين،يانيش سةر 

 بـؤيي كةوتنـة     ،دةستوري كايت عثراق،كة نةك باشوور تةنانةت پارچةكاين تري كوردسـتانيش         
ئؤخـةي  "ؤص وتـةين لـة      هةلةكة سةما و سةدان كورد خؤيان بؤ خستة زيندانيشةوة، جـا كةشـك            

تنـة پيـا هةصـگوتين      بگةذث كة سةدان وتار و الپةرةيان ذةشكردةوة وكةو       " هةصكثش و چةپصةلثدةر  
  ". ئاشيتعثراقي هيوا و"

ئثستاش كة هةموو ئةو بةصثنانةي كة پاريت و يةكيةيت بة خةصكيان دابوو و تةنانةت لـة ياسـاي                  
ن پثكـرا، بـة تايبـةت وشـةي فيدراصـي كـة             كايت دةوصةيت عثراقيشدا كةم يان زؤرثك ئثـشارةيا       

ئثستاشي لةگةصدابثت،نةزانرا چ مؤديلثكة،هةروةها مايف ضيتؤ بؤ سث پارثزگا كة بتوانن بذيارثك            
 يةگرتووةي جيهانةوة كة    صةتاينوهةصوةشثننةوة ئةگةر بزانن لة بةرژةوةندياندا نيية،لةاليةن دة      

نوكة قةصـةمثك وةكـو خانوچكةيـةكي منـداآلن         خؤيان بة پارثزةري مايف مرؤض و دنيا دةزانن بة          
خراپ كرا، جا كورد با بؤ خؤي هةر نوكة نوك بكات، مةگةر كاتثك كورد ئةنفال دةكرا،ئةمريكا و                 

ئـةي مةگـةر ئـةوان      . سؤضيةيت كؤمؤنيسيت و ئةوروپا ذاستةوخؤ هاوكـاري سـةداميان نـةدةكرد          
ؤضي كورد مايف ئةوةيان نيية لة ماصـي        هةميشة پشتيواين توركيا نةبوون كة تثيدا بيست مليؤن مر        

؟ ئةي مةگةر هةر ئةوان نةبوون سـةركردةيةكي كـوردي وةكـو            نخؤشياندا بة زماين كوردي بئاخض    
كردةوة؟ ئةي مةگةر قـامسلو و شـةرةفكةندي لـة          ة دةستبةستراوي ذةوانةي توركيا     ئؤجةالنيان ب 

هثلكةكاين كورد بؤ هةميشة دةبثت     حةوشةي ماصةكاين ئةواندا خوثنيان حةآلص نةكرا؟ ئةي كةواتة         
  لة سةبةتةيةكدا دابنرثن، يانش پيس بن و يةكثكيان هةصنةيةت؟

بزوتنةوةي ذاپرسي لةماوةي ئةم ساصةدا چيان كرد، ئايا توانييان خةصكي كورد لة كوردستان             ئةي  
ان بكةن،ئايا بـؤ لـة مـانگي        بؤ خؤيان و وآلتةكةي   " ذاپرسي"بثننة سةر جادةكان بؤ ئةوةي داواي       

ي ئةوروپا بة دةنگيانةوة هـاتن و لـة زؤربـةي وآلتـةكان             ةكي زؤر كوردي ئاوةر   ةشوباتدا،ژمارةي
ذثپثوان ساز كراو،ئيمزا كؤكرايةوة،ئةي لة كوردستان بؤ ئةو كـارة نـةكرا؟ خـؤ ذيفرانـدؤم بـؤ                  

  .خةصكي كوردستان دةكرثت،نةك بؤ كوردة ئاوارةكاين ئةوروپا
رايةكي سةوز وا بثت بؤ جارثكي رةي نةتةوة يةكگرتووةكان لة مةذ عثراق،دةكرثت وةكو چئةم بذيا

 وةكو هـاووآليت دةرجـة دوو سـةيركردين،وةزيري دةرةوةي عثـراق وشـيار              ،قذكردين كورد و  تر
 و مثژوو وةكـو وةزيـرة       كي مثژووي خستة سةرشاين خؤي    يةزثباري كة خؤي كوردة،بةرپرسيارثت   

اين پثشووتري عثراق چاوي لثدةكات،چونكة ئةو زؤر بة شـان و باصـي ئـةو    كوردةكاين دةوصةتةك 
دةسيت بة بةرچاوي هةموو دنياوة      با   ، هةصدا و بؤ جثبةجثكردنيشي درثخي نةكرد، دةنا       دابذيارةي

چوارپارچةكـةي   هـةر ةلة نةتةوة يةگرتووةكان لةمةذ مافةكاين كـورد ل       يان  لة كار بكثشايةتةوة    
كرادايــة وةكــو چــؤن داواي  و داواي چارةســةري كثــشةي كــوردي بكوردســتان قــسةي بكردايــة

  .رين كثشةي فةلةستينييةكان دةكةنچارةسةرك
يكةوة، بة تايبةيت وةكو ميللةت نةك وةك حيزب و         اكترپةلة قاژةيةي كورد،ئةگةر نة خرثتة پ     ئةم  
 دةچثتــة پــاص پةلــةقاژةكاين دوو هــةزار ساصــي ذابــردووي و ســةرلةنوث لــة ســفرةوةرا،ذثكخ

لة پراكتيكردنيش مةبةستم ئةوةية كة با هةرچي زووترة،هةموو خةصـكي باشـووري            .دةستپثكردين
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،لةيةك كاتدا بثنة سةر جادةكـان و بـة شـثوةيةكي           1920كوردستان كة دةكاتة وياليةيت موسصي      
يةكانيش بصثن كة كورد چيتـر ناتوانثت،ژيـاين        ، بة ئةمريك  ئاشتيانة داواي مافةكاين خؤيان بكةن    

ئةمةش بة ماناي شةذكردن لةگةص ئةمريكادا نيية،بةصـكو        . زةكاين لة كوردستاندا بپارثزثت   سةربا
 هةرهيچ نةبثت چـاوي كامثركـان خافـصگري          يان اشيةكي سةردةميانة و شارستانيانةية و دني     اداو

ثشانةوةي چةند وةزيرثك لة دةوصةيت عثراق،ذةنگة بؤ ماوةيـةكي كـايت وةكـو             كدةنا  . نابن لثي 
 "عثراقـي هيـواو ئاشـيت   "يت سةرئثشةدا،دةرمانثكي هثوركةرةوة خبؤيت واية،چونكـة    چؤن لة كا  

بةشي ئةوةندةي كورد تيا دةستدةكةوثت بكرثن بة وةزير و گزير،مةگةر سةددام كةمي هةبوو لـةو               
  .كةسانة

،جـارثكي تـر    دةنا گوناهة بؤ ئؤتؤنؤمي و ئةو درومشانةي كة پةجنا ساصة خوثين بـؤ دةذثژرثت             
  !بةصكو ئارةقيشي بؤ بذثژرثتةك خوثن ن

  ! بة هةموو شتثك دةيژةنني و بة ختوكةدانثك دةكةوينة سث پثي ئثمةي كورديان ئةوةتا
  


