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   عرياق و گةمةسياسييةكانستان وكوردباشووري 
  ئةجمةد شاكةيل

                                                                                    

  -يةك-
 

جةنگي ئةمةريكا و ئينگلستاين دژ بة ذثژميي بةغدا، من هةر لة دةسپثكذا و بة پثچةوانةي خةصكانثكي زؤرةوة، 
وةك بووش و بلةير و .  وةدا هةبوو، جةنگثك بثت، لة پثناوي خةصكي عرياق و كوردستان و ئازادي مرؤضداگومامن لة

ئةوان خةصكي وآلتاين خؤيان و سافيلكة و خؤشباوةذي . هةردوو كارگثذييةكانيان بانگاشةيان بؤ كردووة و دةيكةن
ثك پثويست بوو و دةبوو بكرثت، بؤتثكشكاندن و وآلتاين ئثمةيشيان بةوة دةخاپاند، كة پةالماردانثكي عرياق، گةل

نةهثشتين ئةلقاعيدة و بؤ ذزگاركردين عرياقييةكان لة سةددامي ديكتاتؤر و بؤ ذزگاركردين كورد لة چةوساندنةوة و 
خةصكي ئةم جيهانةشيان بةوة دةتؤقاند، كة سةددام حوسةين ...بؤ ذزگاركردين ژنان و بؤ وةديهثناين دميوكرايت و

 خولةكدا دةتوانثت هةموو چةكة كؤكوژةكاين خؤي، كة جيهان وثران دةكات و دةخاتة مةترسييةوة، 45ةي لة ماو
بووش و بلةير، يارييان بة هةست و هؤشي خةصكي ئةم سةر زةويية دةكرد بةوةي، كة خةصك لة هثرش .  بةكار ببات

ئةوان . ، بترسثنن"ة لة دميوكرايت  دةكةنهةذةش"و پةالماردان و خؤتةقاندنةوةي، خةصكاين توندذؤي ئيسالمي، كة 
بةوةي باسي ئاشتييان دةهثناية گؤذث و خؤشةويسيت نيشتمان و ئاشتييان باس دةكرد و هةسيت نةتةوةيي 

ئةودةم و ئثستاش، من بة .، بة پثي ديتين ئةوان"ذؤژهةآليت تينووي خوثندا"خةصكاين ذؤژاوايان دةبزواند لة هةمبةر 
خبرثتة چوارچثوةي پراكتيزةكردين : جةنگثكة دةكرث. ، دژ بة وآلتثكي جيهاين سثيةمزامنجةنگثكي زهلثزاين دة

                                                                                                                     :تيؤرييةكاين
، كة هةموو ذاستييةكان، لةكن "ثژوو و پياوةكةي ترايي مكؤت"و تيؤرييةكاين " فرانسيس فؤكؤياما "-   

نوثليبةراليزمي ئةمةريكايي، دةبينثتةوة و مثژوو بة لةنثوچووين بلؤكي ذؤژهةآلت و سةركةوتين يةكجارةكي 
                                                                                              .سةرمايةداري كؤتايي پث دةهثنثت

، كة مالنثي شارستاين و "ملمالنث و جةنگي شارستاين و فةرهةنگةكان"تيؤرييةكاين" سامؤئثل هةنتينگتؤن "-
                                                                        .ژيارييةكان، دةكاتة بنةماي تيؤري جةنگةكاين جيهان

نثك، كة پثكهاتوون لة خةصكاين عيسايي و زايؤين، كة پشتيان بة كؤمةصگةگةلثك  ژمارةيةكي زؤر لة ئايديؤلؤژا-
قامية، كة بناخة هزرييةكانيان دةگةذثتةوة بؤ خةصكاين اليةنگري فاشيزم و دةستةگةيل زةنگني و لؤبيية 

ةريكا، ئةركثكي  ئةميجوولةكةكان و باصي دواكةتوو و توندذةوي كصثسةي عيسايي، كة بذوايان واية، بووش و كارگثذي
ئايينييان لة ئةستؤية و جةنگثك ئةجنام دةدةن، بؤ خزمةيت ئةو بري و بذوايانةي ئةوان، كة بؤ خؤيان، بة هي 

                                                                                                              .مرؤضايةتيي دادةنثن
                                                                                                                    :ئةو جةنگة

  بؤ ئةوة بوو، ئةمةريكا، لة ذؤژهةآليت نثوةذاسيت، ئاصؤز و پذ لة كثشة و پذ خثر و بةرةكةتدا، جثپثي خؤي -
                                                                                                                     . بكاتةوة

                         .  بؤ ئةوة بوو، ئةمةريكا، نثزيك بثتةوة، لة كانةنةوتةكاين وآلتاين ذؤژهةآليت نثوةذاست-
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و " الصحوةالعربية"و " يةلشهامةالعربا"و " النخوةالعربية"و " لكرامةالعربيةا"بؤ تثكشكاندين  -
                      .،كة عرياق و سةددام حوسةيين سةرؤكي، زؤرجاران بانگاشةيان پثوة دةكرد...و"العروبية"
بؤ پتر بةهثزكردين ئيسرائيل و دابينكردين ئاساييشي دةوصةيت ئيسرائيل و سةپاندين ئاشيت لةگةص  -

                                          .رةيب، دةوروبةري ئيسرائيلدا بووئيسرائيلدا، بة سةر وآلتاين عةرةب و ناعة
             . الوازكردين ذؤصي توركيا و هةذةشةكردن لة ئثران و سووريا و سعووديية و حيزبوصآل و ئةواين دي بوو بؤ-

ئثراين شيعة و ئيسالمي  بوو، كة ئيسالمي سياسي، "الصحوةاالسالمية "بوونةوة و بةرپثگرتين بؤ ذووبةذوو-
        .سوننة، بانگاشةي بؤ دةكةن

                                                   . بؤ دؤزينةوةي چةكةكؤكوژييةكاين سةددام و داماصيين لثيان بوو-
ةمةريكا  بؤ پةرةپثدان و برةوپثدان و بآلوكردنةوةي ئةو سيستم و بةها فةرهةنگي و جيهانگةريية بوو، كة ئ-

                                                                                       .دةيةوثت، بةسةر دنيايدا بسةپثنثت
 بؤ داپصؤسني و كوتانةوةي هةرچي هثز و دةستة و تاقم و خةصكانثك بوو، كة خودانةخواستة، بؤين ئةوةيان -

ديارة لةم جؤرة خةصكانةش گةلةك . ةريكادا نةگوجنثن و يةكنةگرنةوةلثبثت، كة ذةنگة لةگةص سياسةيت ئةم
                                                                                                                         . زؤرن

ي منداصثكي ياخيبوو و الساري جةنگي باوكثك بوو، دژ. ئةو جةنگة، بؤ هةموو ئةوانة و زؤر شيت ديكةش بوو
                                                                                                                          .خؤي

  -دوو-
چةندة گومامن لةوة  نيية، كة بينالدن و مةال و دةروثشة سةر و پرچذشكنةكاين ئةفعانستان، كايت خؤي 

ريكا و ذؤژاوا دروسيت كردبوون، هثندةش گومامن لةوة نيية، كة سةددام حوسةين و حيزيب بةعس، منداصة ئةمة
نازدارةكةي ئةمةريكا بوون و بةخثوكراوي دةسيت ئةمةريكا بوون و دةست و چاو و گوثي ئةمةريكا بوون، لة 

مةريكايي، هاتنة سةر كار و بوون ، بة سواريي شةمةندةفةرثكي ئة)بةعسييةكان(ئةوان. ذؤژهةآليت نثوةذاستدا
ةنگي هةشت ج. سياسةيت ئةمةريكايان، لة ناوچةكةدا پيادة دةكرد) بةعسييةكان(ئةوان. بة فةرمانذةواي عرياق

كردن و گازباران و ئةنفالكردن و عةرةباندين كورد و وثرانكردين كوردستان و كوشتين ساصةي دژي ئثران و قذ
هةموو هةر هةموو، ...و دميوكرايت و ئيسالمي و نةتةوييةكاين ديكةي عرياق و شيعة و لةنثوبردين تةوژمة چةپ 

ئةمةريكا و ذؤژاوا، سةدداميان لةو . بة پثزانني و دةستگرتن و پريؤزبايي و كؤمةكي ئةمةريكا ئةجنامدران
غةي دةضةرةي خؤرهةآليت ناضيندا، كردبووة سةگثكي هار، كة پةالماري هةموو دنياي دةدا، بث ئةوةي چغ

كؤمپانياكاين فرانسة و ئةصمانيا و ئيتاليا و سوثد و ذووسيا و ئينگلستان و ئةمةريكا، چةكي كؤكوژي . لثبكرثت
 كة دژي جةنگ ،من.  بؤ سةددام چثكرد و وثيان دا،و كيمايي و بايؤلؤژي و مني و هةزارويةك بةزمي ديكةيان

الو و بثدةرةتان و هةژاراين كوردستان و عرياق بووم، بريم لة زارؤك و پريةژن و پريةمثرد و پةككةوتة و 
بريم لة كچ و كوذةگةجنة سةربازةكاين ئةمةريكا و ئينگلستان . دةكردةوة و بةزةييم بةواندا دةهاتةوة

ؤي دةكردةوة، كة زؤريان هةر نةيشياندةزاين عرياق چيية و دةكةوثتة كوثي ئةم دنيايةوة و، ئةو جةنگةي ب
 هي ئةوان نيية و ئارةزووي سةرؤكةكانيانة و خزمةتة بة سيستمي سةرمايةداري گثكةدةنثردرثن و دةيچنث، جةن

يين هةزاران نةخؤشخانة و تةپو بةها هزرييةكاين ذؤژاوا، بةزةييم بةواندا دةهاتةوة، بريم لة ذووخاندن و دا
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گة و سووتاندين دار و بريم لة ژاراويكردين ئاو و هةوا و ژين. خوثندنگة و پرد و وثرانبووين وآلتثك دةكردةوة
درةخت و لةنثوبردين ئاژةص و باصندة و گيانلةبةراين ديكة دةكردةوة،  دةنا ذووخاين سةددام حوسةين و 

دصي و وتثكشكاين دةسةآلت و لةشكر و دةسگا داپصؤسثنةرةكاين و حيزبةبةعسةكةي، بث هيچ گومان و دو
 كة خثري كورد و كوردستان و تةواوي گةالين عرياق و سثودوولثكردنثك، بة باشترين كارثكم دةزاين و دةيزامن،

                                                                             . ژينگة و سروشت و مرؤض و ئاژةصي تثدا بوو

  -سث-
ؤين ئؤپؤزيسي. ، هةرگيز نةدةذؤخا"يؤين عرياقيئؤپؤزيس"ذثژميي سةددام بة ئةوةي، كة پثيان دةگوت 

ذثژميي سةددام دذندة . عرياقييش، هثزة كوردةكاين لث دةركةيت، هيچي لةباردا نةبوو و هيچيشي پث نةدةكرا
و شثرپةجنة و كارةسات و ئافاتثك بوو، بؤ خةصكي كوردستان و عرياق، هاتبووة گؤذث و هةر وةك چؤن 

اميش تةنث بةو ميكرؤبةي، كة  بة ميكرؤيب نةخؤشييةكة خؤي لةنثو دةچثت، ذثژميي سةدد،هةندةك نةخؤشي
بآلوي كردبووةوة و بة چثكةران و دامةزرثنةراين ئةو ذثژمية خؤيان دةذووخا و چةكي كؤكوژييش، كة ذةنگة 
عرياق هةر نةيشيبثت، دةدؤزرثتةوة يا نا، بؤ هيچ يةكثك لة ئثمة گرنگ نيية، گرنگ ئةوةية، ئةو چةكانة، ئةگةر 

                               .ة خوداين ئةو چةكانة لة نثو چوون و بوون بة مثژووهةشنب، بةكار نةبرثن، گرنگ ئةوةي
        

  -چوار-
دژي جةنگ بووم، چةپةكان، موسوصمانةكان، دژةجيهانگةرييةكان، ئاشتيخوازةكان، بة تةنث من نةبووم، 

وصةتييةكان، بةشثك لة نةتةوةييةعةرةبةكان، ذثكخراوي دةوصةتة يةكگرتووةكان، ذثكخراوة جيهانيية نادة
وآلتاين يةكيةتيي ئةوروپا، مةسيحييةكان، سةدان ميليؤن جةماوةر و خةصكانثك لة وآلتاين ئيندؤنيسيا و 

و  زؤرينةي ) ئةمةريكا و ئينگلستان(فليپپينةوة تا دةگاتة دانيشتوواين دةوصةتة جةنگگثذةكان خؤيشيان
ژي جةنگ بوون و ذؤژانة هاتوهاوار و ذثپثوان و خؤپثشاندان دانيشتوواين ئةم جيهانة و سةر ئةم گؤي زةويية، د

 لمن يارال :"و پرؤتثست، هةموو كون و قوژبنثكي ئةم دنيايةي تةنيبووة، بةآلم ئيمام عةيل گوتةين
بةر بةدةست نيية و خةصك لة ، يا ئةوةي كوتةكئةوةي دةسةآليت نيية: ،  بة كوردييةكةي دةبثتة"اليطاع

لةوانةي كة بذياري (بة قسةي ناكةن، هيچ ذايةكي نيية، هةر بؤيةش هيچ كةسثك ناترسن و بثكوتةكييةكةي لثي 
 خةصكي سةر ئةم زةويية نةگرت و ،، گوثيان لة زؤرينةي مرؤضي بثدةسةآليت)جةنگ و ئاشتييان بةدةستة

داين ئةم جةنگةي، كة ئثستا ئةجناميان دا و سةددام و ذثژميةكةيان پث خستة زبص. جةنگي خؤيان كرد
 و دواي دةركردين لةشكرةكةي سةددام لة كووةيت، بكرابا و هةر ئةم ئةجنامةي 1991مثژووةوة، دةكرا لة 

هثشتا كاري ديكةي بة سةددام مابوو و هثشتا سةددام ئةودةم، ئثستاي لث كةوتبايةوة، بةآلم ئةمةريكا 
                                                                              .                          خزمةيت بة ئةمةريكا و سياسةيت وي دةكرد

  -پثنج-
كةجةنگ دةستيپثكرد، من يةك لةو كةسانة بووم، كة لةو بذوايةدا بووم، جةنگةكة ماوةيةكي زؤر ناخايةنثت و 

بة تايبةت (ميةكة زوو دةذووخثت، وةلث جةنگثكي خوثناوي دةبثت، چونكة سةددام و بةعس و لةشكرةكةيانذثژ
چةكي زؤر و كاريگةريان هةية و بةكاري دةهثنن و زيانثكي ) گاردي كؤماري و هثزي تايبةت و فيدائييةكاين سةددام
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نةخوارثي يةكةم بؤمبدا، ئيدي خةصكي عرياق و پثموابوو لةگةص فذثدا. مةزن بة خةصكي وآلت و ئةمةريكاش دةگةيةنن
كةركووك، مووسص، (بة تايبةت خوارووي عرياق و شيعةكةي و خةصكي بةغدا و دانيشتوواين باژثذةكاين كوردستان 

، دةسبةجث ذادةپةذن و تةواوي دةسگا و كارگثذييةكاين ...)خانةقني، شنگال، مةندةيل، شثخان، خورماتوو و
پثموابوو .  دةكةن و باژثذةكان لة بةعس و خةصكاين سةر بة ذثژمي پاكژ دةكةنةوةحوكوومةيت بةعس داگري

سةربازان و چةكداراين ذثژمي، بة تايبةت لةشكرة نةريتييةكةي، هةرگيز جةنگ بؤ سةددام ناكةن و لةگةص تةقاندين 
ين و بؤچوونةكاين من و زؤر لة پثشبي. يةكةم فيشةكي جةنگدا، خؤ دةدةنة دةستةوة و ئاآلي سپي بةرز دةكةنةوة

زؤري وةك من، هةصة دةرچوون و لة جثي خؤياندا نةبوون، چونكة هةرگيز مةرج نيية ژيربثژي و ئاوةز، پثوةر بن بؤ 
                              .سةركةوتن و ژثركةوتن و دؤذان و بردنةوةي هيچ هزر و ذا و ديد و بؤچوون و جيهانبينييةك

  
                                                                                                                    

  -شةش-
دةچثت و بثت و ببات، بؤ ئةو شوثنانةي تثيمن هةرگيز لةو بذوايةدا نةبووم و نيم، كة ئةمةريكا دميوكرايت برد

وكرايت و يةكساين و ئاشيت و ئازادي و تثري و مايف هةرگيز بذوام بةوة نةبووة و نيية، كة دمي. داگريي دةكات
ئةمةريكا هةردةم و بة درثژايي .  و بسةپثنرثت،بة تانك و لةشكر و بؤمبا بة سةر خةصكدا، ببارثنرثت...مرؤض و

مثژوو، بة نثوي دميوكرايت و مايف چارةي خؤ نووسني و مايف مرؤضةوة، دژايةيت دةوصةتگةلثكي كردووة، كة 
ت و بؤچووين ويدا نةگوجناون و بة پثچةوانةوةش، لةگةص ذثژميگةيل  ديكتاتؤري و فاشي و لةگةص سياسة

 خةصك و كراسي و مايف چارةنووسي لةگةص مايف مرؤض و دميو،خةصككوژدا، كة بة هيچ جؤرثك نثزيكايةتييان
ا و دةسگا نةبووة، مامةصة و هةصسوكةويت دؤستانةي كردووة، چونكة لة ذثگةي دةسةآليت ذةه، گةالندا

داپصؤسثنةرةكاين ئةو ذثژميانةوة، ئةمةريكا باشتر و هاسانتر توانيويةيت و دةتوانثت، مةرجةكاين خؤي بة 
ذثژميگةيل عرياقي بةعس، چيليي پينؤشث، .  ئةجنامي بدات،سةر ئةو وآلتانةدا بسةپثنثت و هةر كارثكي بيةوثت

فريقاي ئةپارتايد ،توركيا، پاكستان ئثراين شا، عةرةبستاين سعوودي، ئيسرائيل، خوارووي ئة
                                                                             .                                                       منوونةگةلثكي لةبةرچاون....و

                                                                                             

  -حةفت-
پاش ذووخاين ذثژميي سةددام، عرياق كةوتة ذةوشثكةوة، ذثك لة ساآلين پاش يةكةم جةنگي جيهاين و 

ئينگليزةكان پاش .  دامةزرا1921عرياق وةك دةوصةت، ساصي . دامةزراندين دةوصةيت عرياق دةچثت
. پيكؤ، دةوصةيت عرياقيان چثكرد-و پاش پثكهاتين سايكسبةرةندةييان لة جةنگي دژي دةوصةيت عومسانيدا 

ي خراية سةر و پثوةي گرثدرا، )باشووري كوردستان(دا، وياليةيت مووسص1926عرياق، كة پاشتر و لة 
لة پثكهاتةيةك ساز كرا، كة پثكةوة ژياين خةصكةكةي، هةر لة . مؤزائيكثكي سةير و سةمةرةي لث دروست بوو

ي هاسان نةبووة و وةك ژن و مثردايةيت بة تؤبزي و بثگاري، زؤرجاران بة نابةدصي و يةكةم ذؤژث ذا، كارثك
شيعة، (عةرةب، كورد، توركمان، ئاشووري، كلدان، ئةرمةن، جوو، ئيسالم. خؤخواردنةوة و دانبةخؤداگرتن بووة

ووري دي، كاكةيي، حةقة، حةمةس، مةندائي، ئثز)اتؤليك، نةستووريئةرتؤدؤكس، ك(، مةسيحي)سوننة
ئينگليزةكان ئةو عرياقةيان بةو شثوة عةنتيكةيةوة، بؤية وا دامةزراند، تا هةرگيز بث گريوگرفت و ئاژاوة  ...و
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نةبثت، هةرگيز ئاراميي بة خؤيةوة نةبينثت و بؤوةي هةموودةم و بةگوثرةي بةرژةوةندي خؤيان و بؤ خؤيان 
 ديكة قوت بكةنةوة و بيدةن بة گژ اليةكةي ديكةدا، بتوانن، نةتةوةيةك، ئاييرتايةك، هؤزثك، دةستةيةك، لةوي

                                                                                           . كة ذةنگة بذثك گوثذايةص نةبثت
           

  -هةشت-
 لة پرؤسةي ، دةسپثكئةمذؤ و دواي ذووخاندين ذثژميي سةددام حوسةين، عرياق گةذايةوة خاصي سفر و

عرياق ئثستا سةرلةنوث دروست دةكرثتةوة و ئةجمارةيان ئةمةريكا وةستا و . فراژووتين دةوصةتثتيدا
ئازادة و ) ةوة1991لة (ساآلنثكةةكةي لةمةذ خؤمان، )كوردستان(واليةتة مووسصبةشثكي كة . ئةندازيارة

، كة ام حوسةين و بةعس، بةشة داگريكراوةكةيفةرمانذةوايةيت، ئةوذؤ و پاش تثداچووين سةددكورد بؤ خؤي 
، گةذايةوة ئامثزي "خورماتوو، شنگال، شثخان، مةمخووركةركووك، مووسص، خانةقني، مةندةيل، "برييت بوو لة 

 لةمسةري كوردستاين گةورةوة بؤ ئةوسةري كوردستاين گةورة، لة هةندةرانةوة بؤ وآلت، .نيشتماين دايك
يةوة، خذ، وةك لةدايكبوونثكي نوث، وةك ....الو و كيژ و كوذ و ژن و پياو و پري وكورد سةرجةم، بة زارؤك و 

وةك چثژي يةكةم ماچي كوذ و كيژثكي الو، وةك چؤذة ئاوثك، كة دةكرثتة دةمي نةورؤزثكي نوث، 
ئاوها ... تينوويةكةوة، وةك خةوي پاش شةكةتبووين بن سثبةرثكي خةسيت داربةذوويةكي كوردستان و

صك و بة  بثگومان خة.كرديان بة شايي و بةزم و جةژن و ذؤژي خؤيان. يان لة خؤري ئازادي كردپثشوازي
يانة بيكةن بة شايلؤغان و جةژن، چونكة لة سةرثكةوة بةشة گرنگةكةي كوردستاين تايبةيت كوردةكة، مايف خؤ

                                .بؤ گةذايةوة و لة سةرثكي ديكةشةوة، ذثژمية دذندةكةي سةددامي لة كؤص بووةوة
          

  -نؤ-
. ، ذثژميثكي گرثدراوي سياسةيت ئينگلستان بوو1958ي تةممووزي 13 ةوة تا 1921 ذثژميي پاشايةيت لة 

لة .  فةرمانذةوايي عرياقي كرد،، ذثژميثكي نيشتمانيي1963ي شوبايت 7 ةوة تا 1958ي تةممووزي 14لة 
 ساآلن، تةواوي ئةو كؤمةصة ذثژميةي، كة 40، كة دةكاتة 2003اين ي نيس9 ةوة تا 1963ي شوبايت 8

) عاريف يةكةم و دووةم و بةعس(خاوةن دةسةآلت بوون لة عرياقدا، خةصكانثكي عةرةيب نةتةوةيي شؤضيين
بوون، كة دژي تةواوي ناعةرةبان و چةپ و دميوكراتيخوازان بوون  و وابةستة و گرثدراوي سياسةيت ئةمةريكا و 

 ساصي تةمةين ئةم دةوصةيت عرياقة، تةنث 82. وا بوون و خزمةتيان بة نةخشة و پرؤژةكاين ئةوان دةكردذؤژا
 نةبثت، ئيدي حةفتاوحةفت ساص و 1963ي شوبايت 7 -1958ي تةممووزي 14چوار ساص و نيوةكةي نثوان 

يت سياسي و ئابووري و نيوثكي، ئينگلستان و ذؤژاوا و ئةمةريكا، ذؤصي هةرة لةبةرچاويان هةبووة، لة ذةو
                               .                                                                                   فةرهةنگي و جضاكي دةوصةيت عرياقدا

  -دة-
كرد و دصي هةموو  هثشتا بةرپا نةبووبوو، توركيا هةموو ذؤژثك، كوردي بةچةترسثن دةي دژ بة عرياق،كة جةنگ

 كة هةذةشةي هاتنةژوورةوةي باشووري كوردستاين، بة ، بةوةي، دادةخورپانتاكثكي كوردي ئةم دنيايةي
 دژي توركيا، هةموو دنيا و تةنانةت ،خؤپثشاندان و پرؤتثست. تؤبز و بة چةك و لةشكرةوة دةكرد
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لة سلثماين خؤپثشاندان . نيش پةيدا بوو لة كوردستا،دياردةي سووتاندين ئاآلي توركيا. كوردستانيشي گرتةوة
ذؤژنامة و . بوو، گريا و خؤپثشاندان كپ كرايةوة"ئةبوبةكر حةسةن"كة،كرا، هةصسووذثنةري خؤپثشاندانة

 ،يان" گثرةشثوثن و تثكدةر و ئاژاوةچي و نابةرپرسي" نثوي ،بةرپرسة حيزيب و  حوكوومةتييةكاين سلثماين
كة لة هةولثر و سؤران و باژثذةكاين ديكةي دةضةري حوكوومةيت .  نا،انلة خؤپثشاندةران و ئاآلسووتثنةر

 باسي نةدةكرد و بة ،نة بة شةذو ي سلثماين، نة بة خثر "كوردسات"هةولثر، خؤپثشاندان دةكرا، تةلةضزيؤين 
ديكةي ئةم  يا شوثنثكي ، لة فليپپني، باسي ذووداوثكي بثنرخ و بثبايةخي،اليدا نةدةچوو، بةآلم لة هةمان كاتدا

 پاشتر، گةيشتة هةولثر و حوكوومةتةكةي و لةوثش ،ئةو دةردةي سلثماين و حوكوومةتةكةي. دنيايةي دةكرد
 بؤ زياد كرا ،ي"بثذةوشت" زماين دژةخؤپثشاندةران و ئاآلسووتثنةران، وشةي لةوثش فةرهةنگي. ردتةشةنةي ك

لة خؤپثشاندان و ذثپثواين خةصكاين . ة دوورةو وا دانرا، كة سووتاندين ئاآلي توركيا، لة ذةوشيت كوردةو
 بؤ يادي گيضارا، چةندين جار ئاآلي ئةمةريكا، لة بةردةم باصيؤزخانةي ئةمةريكادا ،ئازادخيواز و چةپي سوثد

ئةوانيان كردووة، ئاآلي  فلستينييةكان و ئةوانةيش، كة بةشداريي ذثپثواين ،لةم سوثدة دةيان جار. سووتثنراوة
 سةدان جار ،لة ئثران.  دةسووتثنرثت، ذؤژانة ئاآلي ئيسرائيل و ئةمةريكا،لة فلستني. سووتاندووةيان ئيسرائيل

لة هةموو شوثنثك لةم دنيايةدا ذؤژانة دةيان ئاآلي .   دةسووتثنرثت، سووتثنراوة وئاآلي ئةمةريكا و ئيسرائيل
رثت، گذتثبةردةدرثت و كةسيش بة  حيسايب داگريكةر و نةياريان بؤ دةك،دةوصةتاين جياواز، لةبةر ئةوةي

، كة وةةو ذةنگة سوورةبتؤ بصثي ئاآلي توركيا، . ئاآلسووتثنةران ناصثت، بثذةوشت و ئاژاوةچي و گثرةشثوثن
 هةصژةنراوة، لةوةي زياتر، كة لةخوثين ذؤصةكاينهةيةيت، ئةگةر بؤ خؤيان واتايةكي تايبةيت هةبثت، بؤ كورد 

 و ، تووذةبوونثكي جةماوةري،پثشاندانانةي دژةتوركيا، كة دةبوو بكرثنةئةو خؤ؟ واتايةكي ديكةي هةبثت
شؤذشگثذانةي خوازياري گةلثري  و ذةوتثكي ، و دژة هةموو داگريكةراين كوردستان،لثشاوثكي دژة توركيا

 و گذثك بؤ سووتاندين هةموو دوژمناين ، و بانگثك بؤ ئازادي كوردستان،تةواوي مافةكاين نةتةوةي كورد
سياسةتكاراين كورد، دةبوو . د، هةر لةگةص دةستيپثكردين جةنگدا، ئيدي دامركثنرانةوة و خامؤش كرانةوةكور

 لة پثش ئةوانةوةية و ،لةوة تثبگةن، كة مرؤضي كورد، مرؤضثكي هؤشيارة و گةلثك لة بري و ديد و خواستةكانيدا
بةردةم خواست و ئاواتةكاين تةواوي  ، و هةرةمةزين،زؤر چاك دةزانثت، كة توركيا كؤسپ و ذثگري يةكةم

 و تا توركيا و ئةو سياسةتة شؤضينييةيان هةبثت، هةرگيز كورد، لة هيچ كوثيةكي ئةم جيهانةدا، ناگاتة ،كوردة
 و پووچةصكردنةوةي ، و كليلي چارةسةركردن و بة ئاماجنگةيشتين كورد، لة تثكوپثكداين توركيا،ئاماجنةكاين

ئةو تةوژم و ذق و تووذةييةي دژ بة توركيا، .  وةدةست دثت، دةوصةيت توركياوة و ذووخاين،سياسةيت توركيا
 و گذثكي هةميشةيي باوةگوذگورئاسا، بث مرؤضي كوردوثژداين  بة هثزي گوشار و دةنگي خةصك و ،دةبوو بكرابا

و هثنانةدي د ، تةواوي مافة ذةواكاين كوركوژانةوة و خامؤشبوون، بؤ چةسپاندن و سةملاندن و وةديهثناين
لة زماين خةصك نةگةيشتوون و هثشتا سياسةتكاراين كورد، تةواوي ئاواتةكاين خةصكي كورد، لث سةد خمابن، 

شارةزان ة و مراندين گياين شؤذشگثذثتيدا، لة كوژاندنةوئةوان . كاريگةري و بايةخي، ئةو گذةهةميشةيية نازانن
                                                                      . نةكردووةكةمتةرخةمييان زانن و هةرگيزيش لةو بارةوة،دةلثو 

                            

  -يازدة-
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جةنگ دةستيپثكرد و كؤتاييش هات، توركيا بة چاوزةقلثكردنةوةي ئةمةريكا، نةهاتة نثو باشووري 
 ئةمةريكا، بة بةكاربردين خاك و ئامساين توركيا،  بة ذثگةنةداين بة هثزةكاين،كةرايةيت توركيا. كوردستانةوة

زؤرجاران كةرايةيت دوژمناين كورد، ذةوشي كورد و سياسةيت . بؤ جةنگي دژي عرياق، خثري كوردي تثدا بوو
، هةرگيز پثشبيين ذووداوةكاين نةكردووة، ئةوة هيچ، كة خستووة، دةنا سياسةيت كورد، بذثك پثش انكوردي

 لة بيانوو دةگةذا بؤ ئةوةي خؤي وةژوورثدا بكات، ،توركيا. ةخشةيةكيشيان بؤي نييةهيچ ستراتيژييةك و ن
ذةنگة توركيا كةجماران، كةرايةيت واي كردبثت، وةلث ئةو . بةآلم ئةمةريكا دةمكويت كرد و چ ذثگةيةكي نةدايث

".  بوو بة پانيي نةهاتنچاك"، دةنا "ئاشي نةزان خوا دةيگثذي:"كورد دةصث. كةرايةتييةي بة قازاجني كورد بوو
كورد ترسي سةددام و كيمياباراين لة . ئةگةر لةشكري تورك وةنثو كةوتبا، هةرگيز بة كورد نةدةگثذدرايةوة

   .سةر نةذةويبووة، كةچي توركياشي هاتة سةر و ئيدي خواي من و تؤ كردي، وا دةرنةچوو وةك توركيا ويسيت
  

                                                   

  -دوازدة-
بة ذاست و چةپ و ئيسالمي و عةملاين و شيعة و سوننةيةوة، سةراين كورد، كة لة نثو هثزةكاين عرياقدا، 

بةهثتزترين و ذثكوپثكترينن، پاش ذووخاين ذثژميي سةددام، بؤ ذاوثژ و جضني لةگةص دةستة و حيزب و 
دياكاين لة تةلةضزيؤن و مي. ، چوونة بةغدايكاتاقمةكاين ديكةي عرياقدا و فةرماندةي هثزةكاين ئةمةر
نثو دةبرثت، دةصثي لةو وشةية " بةغداي پايتةخت"كوردستانةوة، هثندة بة گةرمي باسي بةغدا دةكرثت و بة 

 چ مژدةيةكي خؤشي بؤ ،يش وا پثدةچثت"بةغداي پايتةخت. "خؤشتر و جوانتر لة فةرهةنگيي كورديدا نةماوة
.  بؤ كورد هةيانبووة، نةيانبثت،ياتر، كة دةسةآلتداراين پثشوو و پثشووتريشكورد پث نةبثت و لةوةي ز

انيان، بثنةخشة و بثستراتيژ و بة دوو د بن ديذثبةريةيت سياسيي كورد، كة فيدراصييان كردووةتة بنثشتةخؤشة
ربوونةي ، دةبوو هةر پثش جةنگي دژي عرياق و بؤ بةرةنگائةوان. دةسيت ضاالوة، لة بةغدا خؤ دةبيننةوة

، يةك كؤمةصة كاري انذةوشي نوث و چةسپاندين تةواوي مافةكاين خةصكي كوردستان و جثقاميكردين خؤي
ر و دةسةآليت كوردستاندا ، لة جؤري كااندةبوو، گؤذانكارييةكي گةورةي. ةجنام دابا ئانخثرا و دةسبةجثي

 لة ،بوو دةستةيةكي فراوان و مةزندة بؤ سةركردةيةتيي سياسيي كورد، ،وةك شوورايةكي ذاوثژكار. كردبا
 شارةزاياين خةصكاين كوردي ذةوشةنبري و شارةزا و سياسةتزان و ئابووريزان و جضاكناس و ديرؤكناس و

، لة هةموو كورداين وآلت و هةندةران و كوردي هةموو بةشةكاين انسةربازي و هةموو بوارةكاين ديكةي
ر و ةتةقة و گفتوگؤ و ذاگؤذينةوة و گةيشتنة ئةجنامي باشت، بؤ پرس و ذاوثژ و دةمساز كردايةكوردستان 
يةتييةكي سياسي بؤ كورد، لة تةواوي هثز و حيزب و اليةنة چثكردين ذثبةر .يان نةكرد، ئةمةئةوان. بةكةصكتر

كوردستانييةكان، بث فةرامؤشكردين هيچ اليةنثك، لة تةواوي تةوژمة دميوكرايت و نةتةوةيي و ئيسالمي و 
ةكاين كوردستان و كؤمةصثك خةصكي شارةزاي بواري سياسةت و پسپؤر، لة بواري جياجياي ديكةدا، عةملانيي

و  حوكوومةتاين سلثماين و هةولثر پاش ئةوةش هةصوةشاندنةوةي هةردوو... لة وآلت و لة هةندةران و
ئةمة  .ذاگةيةندباكوردستانيان  ةكايننوثي پثكهاتوو، لة نوثنةري هثزيةكگرتووي سازكردين يةك حوكوومةيت 

ذثبةريةتيي سياسيي كورد، دةبوو هةوصي گةلثراندين مةسةلةي . ئةركي هةرة پثشينةي ئةوان بوو، كة نةيانكرد
كوردستانيان دابا، ئةويش بة جؤشداين خةصكي كورد، لة گوند و باژثذ و كثلگة و فثرگة و كارگة و نثو ماص و 

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

http://www.pdffactory.com


 8

ةكانةوة، بة تةواوي كار و پيشة جياوازةكانةوة و  سازكردين خثزان و ژن و پياوةوة، بة تةواوي چني و توثژ
دةمةتةقة و گفتوگؤ و ذاگؤذينةوة و گةرمكردين باسة چارةنووسسازةكان، بة هةموو جؤرثك، لة كؤذ و جضني و 
سةمينارةوة بيگرة، تا دةگاتة ذؤژنامة و ذاديؤ و تةلةضزيؤن و هةرچي بواري ديكة هةية، بؤ سازكردين 

ذثبةريةتيي . ك، بؤ هةرچي زووتر و زياتر قووصبوونةوة و گةيشتنة ئةجنامي باشتر بؤ كثشةكانيةكدةنگيية
دياكاين خؤي، بؤ پتر  خؤي لة جةماوةر دابذي و هةموو ميسياسيي كورد، نةك هةر ئةوةي نةكرد، بةصكة

راين بثتام و دزثوي  بة فرةتر چةقةنة و ست،عرياقيياندين كوردستان و كورد تةرخان كرد و تةلةضزيؤنةكانيان
تةقةي گةرم لة مةذ ئةو باسانة، ناهونةرمةنداين كورداين هةندةران، پذكردةوة و لةبري وةگةذخستين دةمة

دياكاين كوردستان، لة وةها كاتثكدا، كة هةموو جيهان بة باسي جةنگةوة خةريكبوون و تةواوي وآلتاين مي
ؤرثك ذووداوةكاين لث هاتبووة يةك و هةركةسةو بة جعةرةب هاواريان لث هةصسابوو و توركيا سةري دنياي 

اسي بة چةقةنة و پرؤگرامي بثبايةخةوة و بة دياكاين كوردستان، ذثك لةو كاتانةدا، بلثكدةدايةوة، مي
چؤنيةتيي دروستكردين حةصوا و دونيامزي توركماين و ستراين سترانبثژاين كةونةبةعسيياين عةرةيب و باسي 

دةچوونة   كامرياي شاراوة و سةدان شيت ديكةي بثتام و هيچنةگةيةن،فووتبؤص واسي بكصثسة و بة سةعاتان 
ي سياسيي كورد، دةبوو لة مةسةلةي كوردستانييةيت باژثذي مووسص و تةواوي يتيةذثبةر. نثو ماصي كوردةوة

 و بةدرة و  كةركووك و خانةقني و مةندةيل و قزذةباتئوستاين مووسص و باژثذي كةركووك و تةواوي 1ئوستاين
يت سياسيي يةيجةسساندا، هيچ دوودصييةك نةنوثنن و سوور بن لة سةري و بة پراكتيكيش، بة نثوي ذثبةر

 ئةو دةضةرانة و عةرةببژاريان كردبان و دةسبةجث بچوونايةتةو بة يةك لةشكري كوردستانةوة، كوردةوة 
ووايةن، وةك ئثستا دةيبينني، ئةو عةرةبگةلة چاوةذثي ئةوة نةب و كوردي ئاوارةي ئةو ناوچانةيان بگةذانبايةوة

 بگةذثتةوة جثي خؤي، چونكة عةرةباندن وةك "قانوون" كةركووك چؤصكةن و كورديش بة "قانوون"بة 
سياسةت و لة پراكتيكدا، بة كةصةگايي و زؤرداري بةعس و ذثژميي سةددام حوسةين ئةجنامدرا، جا بؤ دةبث 

.  خبرثتة كار، لة كةركووكدا،عةرةباندن و شوثنةواري بةعس بؤ سذينةوةي ،قانوون و پشوودرثژي
يةتيي سياسيي كورد، دةبوو لة بري پةذؤي زةرد و كةسكي پاريت و يةكيةتيي و لة بري وثنةي جةالل ةسةركرد

تاصةباين و مةسعوود بارزاين و لةبري سةنعان قةسساب و بةرةي توركماين، ئاآلي كوردستان و پامشاوةي ماصة 
سةركردةيةتيي . اوةكان و  منداصي شةهيدةكان و حيزبةكاين ديكةي كوردستانيان، بردباوة ئةو ناوةئةنفالكر

سياسيي كورد ئةوةي نةكرد، بةصكة گوماين خستة سةر كوردستانيبووين ئةو دةضةرانة و هةر حيزبةو بة جيا و 
لةبري حيزب و . ةو باژثذانةئ و بةرپرسي خؤي دانا بؤ ئوستانداربؤ خؤي چووة ئةو ناوچانة و هةر حيزبة و 

                                                
مانذةواي موحافةزة دةكات بة ي عةرةبييةوة وةرگرياوة و ئةو كةسةيشي، كة كارگثذ و فةر"محافظة"، لة موحافةزة"پارثزگة يا پارثزگا" واژةي 1

م، پث هةصةية و "پارثزگار"و " پارثزگا"و " پارثزگة"بةكاربردين واژةي من  ".پارثزگار"و بة كوردي كراوة بة" محافظ"عةرةيب پثي دةگوترث موحافيز
، لة بنةمادا واژةيةكي "ئوستان"واژةي  .ن ذاست و دروستتر، پث "پارثزگار"م، بؤ "ئوستاندار"و واژةي " پارثزگا، پارثزگة"م، بؤ "ئوستان"واژةي

شوثن و جثگةي هيندييان، :شوثن و جثگةي كورد، هيندوستان: شوثن، جثگة، جثي نيشتةجثبوون، دثت، وةك، كوردستان: پةهلةويية و بة واتاي
يش، بة "ئوستاندار. "فغانانشوثن و جثگةي ئة: شوثن و جثگةي تاجيكان، ئةفغانستان:شوثن و جثگةي ئةرمةنييان، تاجيكستان: ئةرمةنستان

ةكةي بةكار دةبةين، ئيدي بؤ "ستان يا ئوستان"ةكةي خؤماندا، واژةي "كوردستان"ئثمة لة واژةي .كارگثذ و فةرمانذةواي ئوستان دثت: واتاي
 موصكي  و چةندةهلةويني پةگةلثكيوشة ،  بنةمادا، لة "ئوستاندار"و " ئوستان"هةردوو . !نةتوانني لةبري پارثزگا و پارثزگةي عةرةيب بةكاري ببةين

                                                                                             .ثندةش موصكي كورد و زماين كورديني، هفارس و زماين فارسيني
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 و خةصكانثكي كوردي ئاوارةي كةركووك، جةالل تاصةباين، وةك دياري دةسيت، سةنعان ذثكخراوي كورد
 لة بري . بردةوة كةركووك، وةك چةپكةگوصي سةركةوتن، لةگةص خؤيدا،قةسسايب، كةونةبةعسي و تؤراين

 لة ئاوازثك ي تايبةت جةالل تاصةباين، هةر ذؤژةچةسپاندين كوردستانيبووين كةركووك، سةراين كورد و بة
ي كوردستان و ذؤژثك كةركووك شارثكي عرياقة و "هةرمي"ذؤژثك كةركووك دةكاتة بةشثك لة . دةخوثنثت

 نيية و ذؤژثك بؤ توركمان دةگريثت و پثتةخيت كوردستانكةركووك هةرگيز هةولثر پثتةخيت كوردستانة و 
ذةنگة تةواوي ئةنفالكراو و قوربانيياين كيماييباران و  و هيچ دوور نيية و وةچةوساونةپثيواية ئةوان زؤر 

. يبؤمبارانةكاين كوردستان و شةهيداين كوردي، بة توركمان دابثتة قةصةم، بؤية هثندة چةوساوة دثنة بةرچاو
تايان، سياسيي كورد، دةبوو باش لةوة گةيشتبان، كة ئةم دؤستايةتيي و يةكسةنگةرييةي ئثس ذثبةريةتيي

 لة ذثگةي ئةمةريكاوة بؤيان بثتة دي، ئةمةريكاييةكان دةيانتواين ،لةگةص ئةمةريكادا و ئةوةي ئثستا چاوةذوانن
پشتيان كردة كورد و كورديان بة دةردثك برد، كة تا دا بؤ كوردي بكةن، لث ئةودةم 1975لة ساصي 

 تا سةر بؤ ،ارادا نيية، كة  ئةمةريكاييةكانئثستاش هيچ نيشانةيةكي ئةوة لة ئ.  دةتلثتةوةيهةنووكةيش پثوة
ئةمةريكاييةكان لةگةص سةددام و دژ بة كورد بوون و هةرگيز پرؤژة و نةخشةيةكي سياسييان بؤ . كورد بن

سياسةيت ئةوان بةندة بة . مةسةلةي كورد نةبووة و تةنث لة ذووي مرؤضييةوة نواذيويانةتة مةسةلةي كورد
و ئةوان دؤست و نةياري خؤيان، بةو پثية دياري دةكةن و دؤست و نةياري تا بةرژةوةندي وآلتةكةيانةوة 

ئةمةريكاي پشت و پةنا و قةآلي قاميي زايؤنيزم و ئيسرائيل و ئيسرائيلي دؤسيت گياين بة گياين . سةريان نيية
يان كوردستاين، بة چ ئاوةزثك دةبث مرؤضي كورد دصي پث  و و توركياي دژي هةموو شتثكي كوردتوركيا

، هةر لة يةكةم "تاريكةشةو هةر لة ئثوارةذا ديارة:"كورد دةصث! خؤشبثت و هيواكاين لة سةر ئةوان بينا بكات
ئةگةر تا ئثستاش كةرايةتيي . دةركةوتنكاين ذثبةريةتيي سياسيي كورد، وةهةنگاوةوة، هةصة زةق و درشتة

 بذثك بردووةتة پثشث، ئةوا ،ةسةلةي كوردي و لثهاتوويي سةراين كورد، ذةوشي م كورد، نةك لثزايننةياراين
ئةمةريكا و سياسةيت ئةمةريكا و ذؤژاوا و تةنانةت ئةوروپايش، ذاستة . مةرج نيية، هةموودةم هةروا بثت

كؤمةصثك سنوور و پرنسيپ و بذوا و بؤچوون و دينت هةن، نايبةزثنن و هةردةم پثذؤي دةكةن، بةآلم شتثكي 
 كار دةكاتة سةر سياسةيت ئةوان، ئةويش ديتين خةصك ،ةية، زؤر چاك و چاالكانةمةزن و كاريگةر و لةبةرچاو ه

 بة سةر ئةمةريكا و ،بؤ ئةوةي بگاتة ئاماجنةكاين خؤي و خواستةكاين خؤيكورد . و كاردانةوةي خةصكة
ة هثندة ذؤژاوادا، كة ئثستا فةرمانذةواي ذاستينةي عرياقن،  بسةپثنثت و وةديهثنانيان نثزيكبخاتةوة، گةرةك

دةبوو و دةبث نياز و ويست و ئاماجنة نةتةوةيي و نيشتمانييةكاين خؤي، . بقيذثنثت، تا دةنگي دةنووسثت
وةك مرؤضثكي السار و ناگوثذايةص و چةمووش، بةردةوام و بث پشوو، بدات بة گوثي ئةواندا و هةرچةندي 

 ،ضزيؤن و ذاديؤ و ذؤژنامة و كؤذةوة بيگرةلة نامةنووسني و فاكس و تةلة. دةشثت و بة هةموو جؤرثك بيصثتةوة
سةدان جؤري ديكةي خةبات، ...تا دةگاتة خؤپثشانداين بةردةوام و ذثپثواين بةردةوام و مانگرتين بةردةوام و

سةراين كورد ئةگةر خؤيشيان ئةو كارانة ناكةن، يا لة بةر نةپساين مووةكةي . بةكار ببات و لثي شةكةت نةبثت
ةن، كورسي  وةها ذةوتار ناكةن، يا لةبةر ئةوةي ناوثرن و حةزيش ناك،رةب و خةصكي ديكةداموعاويية لةگةص عة

بچثت، دةبوو لة بنةوة، هاين خةصكي كورد، خةصكي سةر جادةي كوردستان و هةندةران و جؤري ژيانيان لث تثك
 ئيدي ثنابثت و ي كورد، تا ئثرةي همن ئةگةر بصثم پثدةچثت، ذثبةريةتيي سياسي. بدةن، بؤ وةها كارثك

بدات، ذةنگة لة ئاستثكي بةرزتردا مةسةلةي كورد و كوردستان  درثژة بة ذةويت پثشربدين ،پثينةكرثت تا سةر
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خةصكي كورد، تةواوي خةصكي كورد، لة كايت ئةوة هاتووة، ذةشبينانة بثتة بةرچاو، لث بذوام واية، ئيدي 
ادة و بؤ خؤيان و بة هةموو جؤرثك و هةموو ئامرازثك، تةواوي خاكي كوردستان و لة هةندةرانيش، بثنة سةر ج

 بة سةر سةراين كورد و دةسةآلتداراين عرياق و ئةمةريكايي و ، گةل و وآلتدةنگ بةرز بكةنةوة و داخوازي
وة و زياد لة  بسةپثنن و لة هيچ كةسيش سص نةكةنةذؤژاواييان و وآلتانثك، كة كورد تثياندا بندةستة،

، سةركردةيةتيي سياسيي نةدةن، چونكة ئةگةر ئةوانسةركردةيةتيي سياسيي كورد، پثشانذثز بؤ  ،پثويستيش
 ذثز لة خواستةكاين خةصكي كورد نةگرن، بؤ خةصكي كورد ذثز لةوان بگرثت؟ خةصكي كورد، كايت ئةوة كورد،

 بثن و هةرگيز انةوةهاتووة، كة چاالكانة، بةرپرسانة، نيشتمانييانة، بةتةنگ خاك و وآلت و مةسةلةكةي خؤي
خةصكي .  يا هةركةسثكي ديكة بؤي ئةجنام بدات، يا ئةمةريكا،، كة ذةنگة سةراين كوردچاوةنؤذي سبةينث نةبن

كوردستان و بة تايبةت الواين خوثنگةرمي كوردستان، دةبث كارةكان بگرنة دةست خؤيان و ئةوان پثشذةوي 
 و  ذثبةريةتيينةياثصن و ةمياندا، ذايامناصن و خةبايت گةلةكةيان بن و هةرچي ذثگر و كؤسپيشة لة بةرد

ئةمةريكا بةو  . بة خةبايت سةربةخؤيي كوردستان بدةن،درثژة ثننة گؤذث و ي ذاستةقينةي خؤياننوثنةرايةتي
ي دةكات، ، لة كوردستان و عرياق پيذؤپةيام و كردةوةيةي، كة ذؤژانة ئةجنامي دةدات و بة گوثرةي سياسةتثك

 دةبث عيسايي ،لة لوبنان، سةرؤككؤمار. ي عرياق دةبات)لوبناناندن(ةوشةكة بةرةو لوبناندن ذ،بة كاوةخؤ
لة عرياقيش هةر .  دةبث شيعة بثت، دةبث سوننة بثت و سةرؤكي پةرلةمان،مارؤين بثت و سةرؤكي حوكوومةت

- و توركمان و كلدؤلة دامةزراندين ئةجنومةين فةرمانذةواييةوة، كة لة سةر بنةماي شيعة و سوننة و كورد 
 ،ئاشووريي ساز كرا، تا دةگاتة حوكوومةتةكةي، كة ئةويش لةسةر هةمان بنةما دامةزرا، ئيدي پثدةچثت

ئةمة ئيدي دةبثتة بنگة بؤ هةموو شتثك، .  بةو شثوةية چثبكرثن،تةواوي دامةزراو و كارگثذييةكاين ئةو وآلتة
ة، عرياق، مةبةستم عةرةبستاين عرياقة، مةبةستم بؤ من هيچ گرنگ نيي. كة لةو وآلتةدا ئةجنام بدرثت

فةرمانذةوايي و كارگثذييةكةييت، نةك خةصك و مرؤضةكاين، بةرةو كوث دةذوات و چؤن بةذثوةدةبرثت و چي لث 
دثت، بؤ من كوردستانةكة، كة لة مثشكي هةموو كورددا، باشووري كوردستانة و بةشثكة لة خاكثكي مةزنتر، كة 

بؤ من ئةوة گرنگة، ئةو .  گرنگة، گةلةكةيشي بةشثكة لة گةلثكي مةزنتر، كة نثوي كوردةنثوي كوردستانة و
. كةركووك، هةمان بنةما پثذؤ كرا. تانيشئةو دةردة گوثزرايةوة كوردس دةردة نةگوثزرثتةوة كوردستان، لث

يكةي سبةي ئةو بةزمة دةخرثتة نثو هةموو كون و كةلةبةرثكي د.  كرامووسص، هةمان بنةما پثذؤ
زدي و يارسان ن و هةورامي و فةيلي و شةبةك و ئثئةوجا دثن و كورد، بة سةر كرمانج و سؤرا. كوردستانيشةوة

پاش ئةوةش دثن و باژثذي مووسص، بة گوثرةي ئةوةي ناوي . ئةوانةدا دةبةشنةوة...و شيعة و سوننة و
 كورد خؤي بة خاوةين نازانثت و بة  ساآلن پثتةخيت ئاشوورييان بووة و2615نةينةواية و كايت خؤي و پثش 

 يا هةرچي ،"ئاشوورستان"  عيسايياين كوردستان و نثوي دةنثنكوردستانيشي نازانثت، دةكةنة دةوصةتثك بؤ
سياسةيت خؤيان، لة سةر بنةما و . ئةمةريكا و تةواوي دةوصةتة كؤصؤنياليستةكاين ئةم جيهانة. ستانثكي ديكة

مةبةست، پاساوي   يائامانج:" بة گوثرةي تيؤري،ئةوان. داذثژاوة و دادةذثژنبنگةيةكةي فةلسةفةيي پراگمايت 
 بؤ هةر كثشةيةك، چارةسةر و ،ئةوان. ، كارةكاين خؤيان ئةجنام دةدةن"هةموو ئامرازثك دةدات

بؤ . بؤ سةرثشةي، سوننة، كاغةزي شيعة بةكار دةبةن. بةرپةرچدانةوة و كارت و كاغةزثكي تايبةتييان هةية
بؤ . بؤ سةرثشةي عةرةب، كاغةزي كورد بةكار دةبةن. ةي شيعة، كاغةزي سوننة بةكار دةبةنسةرثش

بؤ سةرثشةي كوردي موسوصمان، . سرياين بةكار دةبةن-ئاشووري-سةرثشةي كورد، كاغةزي توركمان و كلدؤ
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. ار دةبةن بؤ سةرثشةي كوردي ئثزدي، كوردي موسوصمان بةك. كاغةزي كوردي ئثزدي و يارسان بةكار دةبةن
بؤ سةرثشةي . بؤ سةرثشةي نةقشبةندي، قادري بةكار دةبةن. بؤ سةرثشةي كرمانج، سؤران بةكار دةبةن

بؤ . بؤ سةرثشةي ئيسالمي ميانذةو، ئيسالمي وةهايب و سةلةيف بةكار دةبةن. گؤران، جاف بةكار دةبةن
دةن، كاغةزي مايف مرؤض و سةرثشةي هةر كؤمةصگةيةك، كة بيانةوثت بيانووي پث بگرن و دةستيتثوةر

ئيدي . چةوسانةوةي ژن و يةكساين ژن و پياو و مايف منداص و ئاژةص و سروشت و سةدان شيت ديكة دةدؤزنةوة
 تا چةنديين ،بةو جؤرة، دةكرثت تا دةست بذ دةكات و كاغةز بةش دةكات، ليستةكة درثژ بكرثتةوة و بذوات

د، ئثستاش، هةر يةكةو لة ئاوازثك دةخوثنثت و ئامادةنني سةركردةيةتيي سياسيي كور .ديكةش دةگرثتة خؤ
ي يةك گةل و يةك خاك، بةرةوذووي كارةكان يتيةدةنگيان، هثزةكانيان، گارگثذييةكانيان يةكخةن و وةك ذثبةر

ثزي دةرةكي ئةو ببنةوة، لث ئامادةن، وةك نةريتثكي ديرؤكي، ببنة كةواسووري بةر لةشكري هةرچي ه
يةتيي كورد، دةبوو بة خؤپثشاندان و هاتوهاوار و هانداين خةصك، لة ناوةوة و دةرةوةي ةسةركرد. دنيايةية

مةسةلةكانيان  تةواوي كوردستان و لة هةموو جثيةكي دةكرثت، گوثيي ئةمةريكاييةكانيان كةذ كردبا و 
تاكة ريكا ئةمةبكةنةوة، چونكة ئةمةريكا، بةرپرسي هةموو كارةكانة و كردباوة و  ئةمةريكابةرةوذووي 

دةكرثت بؤ نثو باس لة هاتين توركيا ذؤژثك  ئةگةر .فةرمانذةواي، خاوةن دةسةآليت ذةهاية لة عرياقدا
كوردستان و عرياق و ذؤژثكي ديكة باسي لثوة ناكرثت، ئةوا مةسةلةگةلثكن، كة سةراين كورد، دةكرا و 

ثنن، كة ئةوان هةرگيز بة وةها كارثك قايل دةكرثت، بؤ خؤيان لةگةص ئةمةريكاييةكاندا بيبذنةوة و بؤيان بسةمل
سةراين كورد، هةر بؤ خؤيان، توركيايان نابن، بةآلم ئثمةش دةبث شتثكمان لة ياد نةچثت، ئةويش ئةوةية، كة 

، وةك ناوبژيكةر، هةر خؤيان توركيايان كردة براگةورة و هثزةكانيان. فثري هاتنة نثو باشووري كوردستانث كرد
هةر خؤيان چةندين جاران چاوپؤشييان لة هاتين توركيا دةكرد و هاوكاريشيان . يانةوةهثناية نثوان خؤ

هةر خؤيان هةرچي پثكهاتن و بةصثن و بةصثنكارييةكيان ). ك.ك.پ( بؤ هةصكوتانة سةر هثزةكاين ،دةكردن
 چذتر، بثنة  تا پتر و،هةبوو، لةگةص كؤمپانييةكاين توركيادا، ئةجناميان دةدا و ذثگةيان بؤ خؤش دةكردن

باشووري كوردستان و پرؤژةي ئابووري و سةرمايةگوزاري بكةن، وةك بصثي هيچ وآلتثكي ديكة لةو دنيايةدا 
گؤذةپاين عرياق، ئثستا بووةتة مةيداين مالنثيةكي توندوتيژ لة نثوان دةيان دةستة و . ، بثجگة لة توركيانةبثت

و ئةمحةد ئةلكوبةيسي و كؤمةصة خةصكانثك، كة بة نثوي موقتةدا ئةسسةدر . تاقم و ئايديؤلؤژياي جياوازدا
، لثدةكرثتئايني و ئيسالمةوة، دةپةيضن و ذةوتار دةكةن، ذةوشثكي وايان هثناوةتة گؤذث، مةترسي ئةوةي 

مثشكي ميليؤنان خةصكي عرياق تثكدةن و پثويستيي هاتنةسةركاري حوكوومةيت ئيسالمي و تثزي ئيسالمي و 
ديا و تةلةضزيؤنةكاين هةموو لة مي.  خةصكانةوة و فريويان بدةنخبةنة مثشكي ئةو...دژةعةملانييةت و

 دثنة پثشةوة و ذثپثواين دةيان ،جيهانةوة، ذؤژانة سةدان لةو مةال و پياوة ئايينيية ذدثندارانةي عرياق
. ةنعرياق و جضاكي عرياقي دةكرثت، كة داواي ئيسالماندن و حةوزاندين دهةزارانةي خةصك پثشان دة

 ،هةرچةندة ئةوان بةو كردار و گوتارانةيان دژايةتيي ئةمةريكا و ذؤژاوا دةدةرثنن، لث ئةمة لة بناخةدا كارثكة
ئةوان بة هةر .  بؤ جؤرثكي ديكةي ديكتاتؤري،ي خؤيان و گثذانةوةي ئةو وآلتةيةكةدژي خةصكي وآلتة

يةتييةي ئةوانيش، ئةگةر كورد لثي بزانثت،  ئةو كارانة دةكةن، ئارةزووي خؤيانة، بةآلم ئةو كةرا،مةبةستثك
گرنگ ئةوةية، هةر لة يةكةم گوندي . هةر بة قازانج و سوودي كورد و خةصكي كوردستان دةگةذثتةوة

ئامثدي و قةنديل و كوردستانةوة لة بناري حةمرين و دةشتاييةكاين مةندةلييةوة تا دةگاتة ئاوثسةر و 
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 چثبكرثت و نةهثصرثت كوللةئاسا وةسةر كوردستاندا ةرديسةريية  ئةو دبةربةستثك بؤ  و گارة، خواكورك
گرنگ ئةوةية ئةو منوونة ناشارستاين و توندذؤيي و دذندةيةتييةي، ئةوانةي لة هةمبةري كورد . ذابگات و بدات

و مايف ذةواي كورد  و چثكردين كوردستان ذادةوةسنت، خبرثنة بةرچاوي دةسةآلتداراين ذاستينةي ئةوذؤي 
 لةو جؤرة ،هاتنةوة و خؤتةياركردن، بؤ دووركةوتنةوةوةئاگاق و ببنة هاندةرثكيش بؤ سةراين كورد، بؤ عريا

سةراين كورد،  .  جوثكردنةوةي ماصي كورد لثيانمرؤضانة و دووركةتنةوة لة خؤيان و  هزريان و سياسةتيان و
ة ئةنداماين ئةجنومةين فةرمانذةوايي  نة ل،دةبوو و دةبث لةيةك شت دصنيا بن، ئةويش ئةوةية، كة هيچ يةكثك

  لةعرياق و نة لة ئةنداماين حوكوومةتةكةي عرياق و نة ئةنداماين تةواوي حيزبة عةرةبييةكاين عرياق و نة
ئةنداماين لة ئةنداماين حيزبة توركمانييةكاين عرياق و نة لة ئةنداماين تةواوي حيزبة ئايينييةكاين عرياق و نة 

هيچ  نةئاشوورييةكي عرياق و -سريان-ييةكاين عرياق و نة هيچ عةرةب و توركمان و كلدؤتةواوي حيزبة مةسيح
نةهيچ عةرةبثكي وآلتاين عةرةب و توركاين توركيا و  هيچ بةشثكي كوردستان و ،سريان و ئاشووري و كلدانثكي

يليپپني و ماالييزيا و توركاين بوصگاريا و فارساين ئثران و تةنانةت موسوصماناين پاكستان و ئيندؤنيسيا و ف
 نانثن و تا ئةودةمة لةگةص ،ئةلبانيا و بؤسنيايش، بة هيچ شثوةيةك دان بة ذةوايةيت مةسةلةي كورددا

، دةنا ئيدي  و دةكرثتكورددان، كة باسي يةكيةتيي خاكي عرياق و برايةيت عةرةب و كورد و ئيسالمةيت كرا
يان لة باسي كوردستان دادةخةن و هةر گوتةيةكيش لةو ن و گوثي خؤولةوة بترازثت، توخين ئةو باسة ناكة

جا كة واية ئةم بچووكايةتيية بؤ . الدانةوةدژايةتيي خودا و ئيسالم و  و كوفر و ئاييينبارةوة دةخةنة ذيزي بث
بچووكايةتيي بؤ تورك بؤ چي؟ سةراين كورد، هيچ پثويست ناكات وشترمةل   عةرةب و ئةواين دي لة پاي چي؟

. ي خؤيان لة بن عةردي و نثو ملان بكةن و خؤيان وا پثشان بدةن، كة هيچ نابينن و ناژنةفنئاسا، سةر
خامنثكي تورك، كة يةكثك لة شارةزاياين لةشكر و جةنگ و ئةو باسانةية، لةو شةوانةدا، كة باس لة 

كانةوة، ة عةرةبييةهاتنةژوورةوةي توركيا دةكرا بؤ نثو كوردستان و عرياق، لة يةكثك لة كةناصة تةلةضزيؤنيي
توركيا دةبث هثزي لةشكري خؤي بنثرثتة نثو عرياقةوة و لةوث هةبثت، مةگةر ئةوة :"زؤر ذاشكاوانة، دةيگوت

نيية كوردةكان، حوكوومةتثكي سةربةخؤيان قوت كردووةتةوة، ئثمة چؤن ذثگة بة شتثكي لةو جؤرة بدةين و 
وتوويانة، ئةگةر كورد لة ئةرژةنتينيش شتثكي توركيا، وةك خؤيان سةدان جار گ!". لثي بثدةنگ بني

ئةوة جؤري بريكردنةوةي، بثجگة لة توركان، تةواوي خةصكة نةتةوةييةكاين . دةستكةوثت، ئةوان تثكي دةدةن
بؤ ذثك و ذةوان بؤيان ذوون نةكرثتةوة، كة كورد چي جا . انيشةمعةرةب و فارس و ئاشووري و سريان و تورك

ئةو باسة و ئةو ويستة و ئةو ! باسي سةربةخؤيي كوردستانيان لةگةصدا نةكرثتبؤ ذثك و ذةوان ! دةوثت
داخوازيية، هي ئةوة نيية، سةراين كورد بيكةن بة ژثر لثوةوة و بة شةرميشةوة نةوثرن خؤياين لةقةرة بدةن و 

                                                                                                              . نةبوثرثنثتئةوة باسثكة هةموو كورد بؤي هةية بيبزوثنثت و بيصثت و هاواري بؤ بكات و خؤي لث. باسي بكةن
                                                                                                                                            

                                                                                                                                2003ئوكتؤبةري 
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