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ئةلتاشئوردووگاي   
 ئةجمةد شاكةيل

 
لة ، ذاپؤرتثكي )عبدالعظيم محمد(امسانيي ئةجلةزيرة، عةبدولعةزمي موحةممةدكةناصي ئپةيامنثري 

، 7/11/2003ةوة،ئامادة كردبوو و شةوي  لة عرياقي، دةضةري ذةمادي)لطاشا(ئةلتاشئؤردووگاي 
بة دةنگ و ذةنگةوة لةو كةناصةوة، ، " الجزيرةمراسلوا"دا بة نثوي پةيامنثراين ئةجلةزيرةلة پرؤگرامثك
ئةو . مرؤضي كورد، پثشان دةداتئةو ذاپؤرتة، بةشثكي ديكة لة كارةساتةكاين . پةخشكرايةوة
هةموو جؤرة پياو و پري و ژن و زارؤك و الو و .  مرؤضي كوردي تثدايةچةندين هةزارئؤردووگاية، 

ووگايةدا هاتوونةتة دنياوة و بثجگة لةو ئؤردووگاية، چ زؤرثك لةوانة، هةر لة نثو ئةو ئؤرد. تةمةنثك
يت كوردستانن و لة ساآلين ئةوانة كوردي ذؤژهةآل . بة چاواين خؤيان نةديتووة،يةكي ديكةيانگةجث

هةآلتوون زثدي خؤيان جثهثشتووة و بة ناچاري ئثران بةرپابوو، -وة، كة ئيدي جةنگيي عرياق1980
ذثژميي سةددام حوسةين، بؤية كايت خؤي لةوثي نيشتةجث . ونو لةو ئؤردووگاية نيشتةجث كرا

كردوون، بؤ ئةوةي لة كوردستان نةبن و تثكةصي كورد نةبن و لةو عةرةبستانةش وردةوردة و 
 هيچ ئةوان.  خةصكانة، جؤرة زيندانثكةئةو ئؤردووگاية، بؤ ئةو. بةكاوةخؤ بتوثنةوة و ببنة عةرةب

 و ،بة گوثرةي جاذيي گةردوونيي مايف مرؤض پةنابةراين جيهان،  و مافثك، كة تةواويجؤرة ئازادي
بژثو و ژياين ذؤژانةي خؤيان، زؤر بة . پثكهاتين ژنثض لةمةذ پةنابةرانةوة، هةيانة، ئةوان نييانة

، هيچ كارثك بؤ 2003 ئةگةر تا مانگي ئةپريلي .سةخيت و شةكةتبوونثكي بثسنوور، دابني دةكةن
 ذةنگة چ كؤمةكثكيان پث بكرثت، ،ةصكة، نةكرابثت و نةتوانرابثتباشتركردين ذةوشي ئةو خ

لةبةرچاوگرتين باري عرياق و دةسةآليت سةددام حوسةيين ديكتاتؤر، پاساوثك بثت بؤ نةكردين وةها 
 و نامثنثت لة ئارادا ،كارثك، لث لة دواي ذووخان و داتةپيين ذثژميي بةعسةوة، هيچ جؤرة پاساوثك

يةتيي سياسيي  ذثبةر.ر دةكةوثتة خانةي كةمتةرخةمي و نابةرپرسيارثتييةوةهةرچيش بگوترثت، هة
ؤيش لة دةسةآليت نثوةندي كة خؤيان بة نوثنةري كورد دةزانن و ئةوذكوردي باشووري كوردستان، 

                                                                                       :دةبووعرياقدا بةشدارن، 
                                 

بذثك فراوانتر بري بكةنةوة و كثشةي هةموو كورد، لة هةموو بةشثكي كوردستان و لة هةندةران و . 1
 چوارچثوة تةسكةي، تةنث باشووري كوردستان و عرياقييانة وجيهاندا، بة هي خؤيان بزانن و لة

                                                                       .زگار كةنردنةوةية، بذثك خؤيان ذبريك
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وةك چؤن تا هةنووكة ذثگةيان بة مانةوةي، ئةو هةموو عةرةيب عةرةباندنانةي كةركووك و  .2
، داوة و نةيانوثراوة وةدةريان نثن و هثشتا لةو دةضةرانةي كوردستان دةژين، ..مووسص و خانةقني و
لة  ، وةك بةشثك لة تراژيدياي مرؤضي كورد، بنوثنن و باسثكي ئةو ئؤدووگايةياندةكرا بذثك بوثري

                             . گؤذثثنايةتةنثو نثوةندي دةسةآلت و لةگةص دؤستاين ئةمةريكاييانياندا، 
  سةرداين ئةو ئؤردووگايةيان كردبا و لة نثزيكةوة گوثيان ذادثراية بؤ گثذانةوة پذئثش و. 3

ديايةك، كة هةيانة، تيشكيان خستبايةتة بة تةواوي دةسگاي ذاگةياندن و ميپذدةردةكاين ئةوان، و 
ايةوة و ب ئاگادار بكرد، لة ناخؤشيي ذةوشي ئةوان،سةر خؤيان و كثشةكةيان و هةموو جيهانيان

اژثذانةي، كة ، بؤ باژثذةكاين كوردستان، بة تايبةت ئةو ب گواستنةوةي ئةو خةصكةبؤ ،يان داباهةوصثك
كاريگةريي عةرةباندنيان كةوتووةتة سةر، وةك كةركووك، مووسص، خانةقني، مةندةيل، خورماتوو و 

 بةو كارةش تةواوي خةونةكاين بةعس و ذثژميي سةددام حوسةين، .ناوچةكاين سةر بةو باژثذانة
                                                                                   .           پووچةص دةكرايةوة

جةالل تاصةباين، كة پثيةكي لة قةآلچواالن و بةغدا، و پثيةكةي ديكةي لة تارانة، و لةگةص تةواوي . 4
زلةبةرپرساين كؤماري ئيسالمي ئثراندا دادةنيشثت، و نثوانيشي گةلثك خؤشة لةگةصياندا، و 

 باسي  بؤ ناتوانثت الي دؤستاين ئثرانثي،،!ريكادا بكاتدةتوانثت ميانگةريي لة نثوان ئةوان و ئةمة
                          !.ئةو ئؤردووگاية ثنثتة گؤذث و هةوصثك بدات بؤ گةذانةوةيان بؤ زثدي خؤيان

  شة، خةمي هةموو مرؤضثكي كوردة وئةلتا بةتةنگةوةهاتن و خةمي خةصكاين ئةو ئؤردووگاي 
هةرچي زووتر، كثشةكةيان . ةريةتيي سياسيي ئةوذؤي كوردستانةبةرپرسياريةيت و ئةركي ذثب

.       چارةسةر بكرثت، ذةويت گةيشتين مرؤضي كورد، بة ئاماجنةكاين، هثندة خثراتر دةچثتة پثش
ئةو پرسة و چؤنيةتيي مامةصةكردن لةگةصيدا و دؤزينةوةي ذثگةچارة بؤ وةها كثشةيةك، دةكرث 

  .         دستان و پةنابةراين هةموو گؤشةيةكي كوردستان بگرثتةوةكورداين هةآلتووي باكووري كور
    8/11/2003  
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