
حمود بدوی حاجی مه یفور و عه ڕزان عارف ته مک بۆ به وه  
 

  .  دا2005 / 1 / 13رواری   به  له وه ته یامنر بوکراوه  سایتی په  له ڕز که ردوو به  ھه وستی ھه ی رباره ده
 

ی  که کیه وایه ته  نه  ت کشه ندی تایبه وه هرژ  یان به نیهکان  بۆ ڕووداوهی واقعی  وه  و خوندنه  ماندوه یفور دیاره ڕز عارف ته به
 و کان ک جاشه ره کان و سه نفالچیه  ئه به  زیاتر بور بت و  هحموود باشتر ڕز عبدوی حاجی مه ، و بهوه ته بیر بردوه له

  .ج بھن بت کوردستان به  بت ئهکان عسیه به کان و کۆنه سیخوڕه
  

   واقیع بینی و دوور له ر لهو و د یامنر ھرشیکی ب بناغه  سایتی په یفور له ز عارف تهڕ ی به که  نوسینه ت به باره سه
ی چینی  نانه سه  بور و ڕه نگه و ده هئر   سه کاته  دت و ھرش دهڕزی  به ین که که ست پ ده  دهکان تاوتوکردنی ڕووداوه

و   ڕای ئه ب  به  که یه کانی ھه به ره  برا عه ی بهڕ بات، و زۆر باوه دهرلشواو ناویان   سه کات و به ڕۆشنبیرانی کوردستانی ده
  .ن رناکه ھیچ بیارک ده

  
دا  و ئاسته  لهانخۆم  ئمهی  وه ر ئه به  لهبت،  مان شوه ھه یفور به ڕز عارف ته  به  بۆانم که المه وێ وه هاندا نام لره  ئمه
باتی   ڕیزی خه  ڕۆژان له  ڕۆژک له ک که  ھیچ کوردستانییه ر به رامبه به ینر بھنکا رزش به ی ب ئه  ووشه  کهیننابین
ندێ   ھه  به اماژهئوت   انهم م ئه ، بهنبیری کوردش ڕۆ ر به رامبه  به کاری ھناوه  بهڕزیان  به ی که هو ک ئه وه  مان بووه که له گه

 یان لی  وه داخه داری کوردی به تمه  سیاسه ڕزیان و زۆر له  به ی که ترسیانه مهو  ڕزیان له ی به وه  بۆ ھوشیارکردنهین دهخاڵ ب
  نه خه ئهمان  که له نوسی گه کان و چاره  ئاست ڕاستیه  له وهستو کانیان چاویان به تییه  تایبه ندیه وه رژه یشتوون یان به گه تنه
  . وه ترسییه مه
  

خۆخواز جیاوازیان  ربه  سه کوردستانیلکانی  خه  کهینندێ خاڵ ڕابکش ڕز بۆ ھه بهو ورد رنجی ھه وت سه  انهم دا ئه لره
  :کان  کوردزوبانه مو عراقیه  و ھه ڕزه و دوو به ڵ ئه گه  له یه ھه
  :کرت که  کاتکدا ئه بژاردنی عراق له ھه

بکراونی  ره عه  به ی شاره وه ڕانه نتی گه ره ه گ  که کی نوسراو نیه یه وتننامه ک یان ڕکه ک یان یاسایه یه گه  ھیچ به  -1
 . وه کانه یمانه مریکاو ھاوپه ن ئه الیه  له  نه وه کانیانه به ره ن برا عه  الیه  له ، نهوه کالکرابته تیا یه

  بۆ بژاردنه م ھه ئهکو   به ی ھیچ ھزکی تردا نیه جنده  ئه کات له نھا کورد باسی ده  ته ی که  فیدرایه و عراقه ئه -2
   .بت بی ھه ره ی عه بت ناسنامه ر ئه  ھه که  کگرتووه عراقکی یه

وافقیشدا   ته بت، له رار ده رقه ستووردا یاسا به  ده لهستور نازانن،  و ده) وافق ته( جیاوازی نوان  ڕزانه و به ئه -3
ی  وه داڕشتنه بۆ  بژاردنه م ھه هئ  ن کهیزان ن ئهمووما ھه. کرێ ن یان زیاتر ده ک دوو الیه ش وه ی ھاوبه وتننامه ڕککه

ی  نهی زۆر  به  کهنجامک ر ئه  ھه بت ڕازی بت به هئت، کوردیش ڕژر دادهنگ  ی ده  زۆرینه  به که  ستوری عراقه ده
تی عراق پی  هو دهر  گه و ئه، کی ناوخۆی عراق یه  کشه بت به ی کورد ئه شدا کشه ته م حاه درت و له نگ ده ده

،  وه ینه رزکه زایی به نگی ناڕه یی یان ده  ناتوانین گلهی کورد  ات، ئمهعریب بک ش ته بجه ه واندوز و ھه ڕهباش بت 
 ئیمزای  ڕزانه و به هئ  کهدرت   ده به ره عه و زۆرینه و ئهکرت   ده ستوره و ده هئ پی  به بیارکی وا ی وه هئر  به له
شداریمان  ی کورد به ی ئمه وه هئر  به ین له رگایان بده  ده ر له  جیھان گومان لناگرت گه سیش له  که، ون که ده

 .رجک  ب ھیچ مه دا به مانه رله ستور و په و ده  له کردوه
 بۆیان  ی که نهو شارا ئه ( وه کرته ش ده شی باشوری دابه به  دووبارهدا  م ھالبژاردنه  له شکراوی ئمه کوردستانی دابه -4

  وبارهو د ته حمه بی و زۆر زه ره  عراقی عه شک له  به بن به  یاسا ده به) ن مانی کوردستان بده رله نگ بۆ په  ده نیه
  وه و باره ن له  بالیهزا و   شاره یاساناسی  لهینھیوادار بۆ زیاتر زانیاری ،ر باشوری کوردستان  سه وه ڕبرنه بگه

 .بپرسن
 عراقیبوون،  بۆ به گیراوه نه  وه  و ڕای ئمهوه  عراقه  به ملی لکنراوه زۆره  کورد به ین که  ده ھای ساه ه سا ئمه -5

 کورد  ی یاسایی که گه مین به که  یه بت به  ئه بژاردنه م ھه ، ئهباتی ڕزگاریخوازیمان کردوه  خه شه وه هئر  به ر له ھه
دات و  ست ده ده مان له که ل و نیشتمانه ندی گه تمه پاراستنی تایبهش  وه  عراقی، ئه بت به ندی خۆی ئه زامه ڕه به
 . ھین ج ده کانی داھاتومان به وه  بۆ نه وره کی گه تیه ینه خات و مه یان ساڵ دوا ده باتی ڕزگاریخوازیمان ده خه

نفال و کیمیابارن و  م تاوانبارانی ئه رجه سهتکردنی   و خه ستخۆشیکردنکی یاساییه  ده هنبژارد م ھه ئه -6
  ساتانه و کاره  که قوربانیانی ئه یه وه ش مانای ئه مه ، ئهولر کی ھه وه  دوای ئاشتبونه هلی کوردستان جینۆسایدی گه

ی  وانه  و ئهکانیانه شه ھاوبه  لیسته  له  که یه یخوڕ و جاشانهو س  ئه وه ش بۆ ئه گه ھید، به ک شه تاوانبار بوون نه
 . تدان سه  ده  له تریش که
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وی   ھه ی که وانه هئڕز و زۆری  ردوو به  ھه  که یه ترسیانه و مه می ئه که بکی  ، پداانم  ئاماژه ی که و خانه  ئه ته به ھه

  خۆخواز که ربه کانی سه هی خ م ئمه  به،ن ده ردا ده سه  یان بازی بهن ستی پ ناکه ھهن  ده عراقی ھیوا و ئاشتی ده
کانکی  ، خه داناوهری  ده ربه و دهران  نده  ھه  شاخ و له م له ه  قه ک و به  چه باتدا به  ڕگای خه نمان له مه موو ته ھه

ن ی ئیداری کوردستا نده غدا و گه  خۆشی ژیانی به ی که وانه کو ئه رلشواو نین به ی واقعین و سه وه ن خوندنه خاوه
وتاودا وزاران شار و گوندی س ھید و ھه زار شه دان ھه سهرمی  تهر  سه ن باز به خشیون ، ئاماده کی پ به رانییه خۆشگوزه

واو  ھیدان ته ی بی زۆری شه  پرسه  کاتکدا که  له مه ، ئهربدا کوشی شۆڤینی عه  ژر چه وه نه لی کوردستان بخه ن و گه بده
  . بووه نه
  
 و  ئهم رجه ڕزتان و سه تی به رگایه باتی پشمه ین، وای ڕز بۆ خه حموود ده ک عبدوی حاجی مهڕز کا  به به
ر  گه  ، ووهخت کرد  پناوی کوردستاندا گیانیان به له  وه کانی دیکه یان باقی حیزبهتان  که حیزبه ڕی   له  که هھیدان شه

جی  زره  تاوانبار نزار خه ی که و عراقه ی ئه وه بژاردن بۆ پکھنانه ه ھ هشداریکردن ل  به  له  بجگه ل نیه  حه الی ئوه
لی کورستان   گه ی تر پرسک به ڕزانه و به یفور و باقی ئه  و کاک عارف تهاننابت  جهچیتی، بۆ یه ڕاوژکاری سۆپاکه

ڕی  لی کوردستان له گه  کدا کهکات  ت له انهن ته، ؟ عراقی یان نا وت ببت به یه و ده ی بزانن ئایا ئه وه ن بۆ ئه ناکه
بژاردنی عراق  ن بۆ ھه نگ ناده  ده که  وانه  ئه بیت  یه ن مافت  ر ، ھه عراقی  بیاری دا ببت به وه که ڕاپرسیه

ڕی    له ن ی کوردستان ڕێ نادهتدار سه  حیزبی دهوردو  و ھه ،  یان بۆ ئوه کوردستاندا بژین  له ق نیه حه
لی  بونی گه شدارینه بهو شداریبون  کانی به ترسیه رگای گفتوگۆ بۆ باسکردنی مه  ده بۆ واکردنی وه میدیاکانیانه
  کان بت؟  جیاوازه وونهچۆموو ب  ھه ل گوی له ی گه وه دا بۆ ئه بژاردنه م ھه کوردستان له

  ی که وانه ، جا ئه وه ، نیشتمانیش ناگوازرته   پکھاتووهمانل و نیشت گه  لهکوردستان   ڕای ئمه  به،بدو ڕز کاک عه به
ک   کوردستاندا بژین نه  له ق نیه  حه ن که وانه ن ئه کومانی کوردستان بکهح  وه رانه ختی داگیرکه  پایته وت له یانه ده
  .ی بدرت که ر خاکه سه له و ل هناو گ  لهستانی کورد وت بیاری ئاینده یانه  ده ی که وانه ئه
  . مان سوره که له  خونی گه ستیان به  ده ن که ر بده سه  کوردستاندا بژین یان بیاری له  له ق نیه  حه وانه ئه
  تاوانکهی ئستا،  رجه لومه م ھه پی ئه دا و به م بارودۆخه دنی عراقدا لهبژار  ھه لی کوردستان له شداریبونی گه به

رپرسن،  مان به که له کانی داھاتووی گه وه م مژوو و نه رده به  له م تاوانه رانی ئه نھا ھانده کات و ته مژوو تۆماری ده
وی ب ووچانیان  کرد و ھه کان ده ترسییه  مه ستیان به بوون ھه کانک ھه  خه بیر ناکات که ش له وه  مژوو ئه ته به ھه
  . و تاوانه دا بۆ ڕگرتن له ده
  

یان  وستانه  ھاو ھه ڕزه و به و باقی ئه) حمود یفور و کاک عبدو حاجی مه کاک عارف ته(ڕز  ردوو به ه ھ  به دا ئمه لره
  وه مان، له که ل و نیشتمانه نوسی گه ر چاره سه ن له  بکه م قۆناغه ترسی ئه  گرنگی و مه ست به  ناچت ھه وه  له،ین ده
نفال،  مانی ئه ی قاره وانه  ئه ، یان ئاگادار نین که  پناوی چیدا کردوه ن لهباتیا  خه  که وه بیریان چوبته چت له ده

م  دستن و دوای ئه ستن و کاربه عریب و سوتاندنی کوردستان بوون، ئستا با ده ، ته وه ، ڕاگواستنه بجه ه کیمیابارنی ھه
ی  وه  تواندنه نه گه ن تا ده که واو ده کانیان ته شۆڤینیه  ته  و سیاسه قینه تی ڕاسته سه ن ده  خاوه بن به ش ده بژاردنه ھه
  .بیدا ره ی عه  بۆته لی کوردستان له گه
   پویستی به ترسیداره  مه م قۆناغه ، ئه راندایه تی داگیرکه  خزمه نھا له بن ته دهیر  ده ڕزانه و به  ئه ی که وستانه و ھه ئه
  وه کانه  جیاوازه موو بۆچونه  ھه  بهموو جیھاندا کانی کوردستان و ھه موو پارچه  ھه ه ل که موو کوردستانییه نگی ھه ماھه ھه
ین و   ڕوونی گفتوگۆ بکه کوردستان بهباشووری لی   گه ر به رامبه ژر ئای کوردستاندا به ک مز و له ر یه سه  له که

موو   ھه وت به یانه مان ده که له انی گهن، دوژمبنینر دا گه ر بۆ خراپترین ئه سه  و چارهین کان بکه ره گه تاوتوی ئه
  ی به وانه نھا ئه وا ته  دی، ئه ران بته ر بت خواستی داگیرکه گه ، ئه وه  نومانه نه کی بخه ره ک ناکۆکی و دووبه یه شوه
خۆخوازی  ربه نگی سه  ده ک له یه موو شوه  ھه  به ی که وانه  و ئهن ده نوسی باشوری کوردستان ده وی بیاری چاره تاکه

  .کانی داھاتوو وه  و نهل و مژوو  گه ر به رامبه رپرسن به  بهبن  ن و ڕگریان ده ده ده
  

  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
13 / 1 / 2005  
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