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 دةبةنگترين سةركردةيةتيي سياسيي جيهان
  ئةجمةد شاكةيل

  
لةم ئةوروپاية، ئةگةر باخچةي زارؤكثك، شةقامثك، فرؤشگةيةك، كؤمةصگةيةكي خثرخوازي، جؤگةصةيةكي ئاو، 
مةخيانةيةك، كصثسةيةك، قةحبةخانةيةك، يا هةر پرؤژةيةكي ديكة، بكرثتةوة و دامبةزرثنرثت، هةر لة قؤناخي 

 تا دةگاتة دةستبةكاربوون تثيدا و تةواوبووين، سةدان جضني و دةمةتةقة ، بريؤكةي دامةزراندنةكةيةوةپةيدابوووين
 لة سةر و لة بارةوة دةكرثت و هةموو كون و قوژبنثكي دةخوثنرثتةوة و چاكة و خراپةي لثك ،و قسةوباسي

انةي پثوةنديان بةو باس و كارةوة  هةصدةسةنگثندرثت و هةموو كةسثكثش، ئةوةدةدرثتةوة و ئةجنامگرييي كارةك
 بةشدار دةبن و دةنگيان دةبيسرثت و گوثيان بؤ ،هةية و هةندث جار هي ئةمالو ئةوالش، لة تةواوي ئةو چاالكييانةدا

ئةم جؤرة ديد و شثوة كارة، ئةگةر لة هةرجثييةكي . ذادةدثردرثت و سةرنج و تثبينييةكانيان لةبةرچاو دةگريثت
لةوةيت سةركردةيةتيي سياسيي كورد،  .  بكرثت، لة كوردستانةكةي ئثمةدا وةدي ناكرثتئةم جيهانةدا وةدي

هةبووة و هةية و بة تايبةتيش لة سةردةمثكةوة، كة بزاضي ذزگارخيوازي كورد، حيزبثنراوة و خراوةتة چوارچثوةك 
و تثكشكان و يا چوارچثوةگةلثكةوة، هةميشة كورد و پرسي كورد و كوردستاين، لة هةصدثر و هةرةس 

بةو پاشخان و پاشةصة تثكشكاو و داذووخاو و هةرةساوي و . داذووخانثكةوة بةرةو يةكثكي ديكة بردووة
 لة هةموو بوارةكاين بووة و پثيواية، كةپثيواسةركرديةتيي سياسيي كورد،  راوييةي خؤيشييةوة، هثشتاكةهةصدث

 و بريخستنةوة و ذايةكي جياواز نييةهيچ مؤچياري و سياسةت و ذثبةريةتيدا، لثزان و شارةزاية و پثويسيت بة 
 داين بة تاكة يةك هةصةي خؤيدا نةناوة و هةميشة خؤي پث ذاست و دروست بووة و كة ،هةرگيز ذؤژثك لة ذؤژان

كة هةميشة بةنثوي خةصكي  سةركرديةتيي سياسيي كورد، .وايشي بري كردبثتةوة، گةيل كوردي پث هةصة بووة
دا، هةرگيز پرسي بة خةصك، بة شيلة هيچ بذيار و كارثكيدةچثتة مةيدان و قسان دةكات،  و چووةكوردستانةوة 

ؤ هيچ حيسابثكيشي بال مةبةست نةبووة و گةل، بة نةتةوة، نةكردووة و بريوذاي ئةواين هةر نةخوثندووةتةوة و 
 دوو جؤرة خةصك وثي لةسةركرديةتيي سياسيي كورد، ئةگةر گوثي لة خةصكانثك ذاگرتبثت، ئةوا گ. نةكردوون
                                                                                                                             :گرتووة
كةونةجاش و پاشةصپيس و سياسيي دؤذاو و بوودةصة و بثهةصوثست و ترسنووك و كؤمةصثك  كؤمةصثك :يةكةم

دا يش و كة لة هةموو سةردةمثكتاقي نةكةنةوة و پثذؤي نةكةنهيچ ئامرازثكي دژايةتيي كورد نةماوة، كوردكوژ، كة 
                    . و هةر چوونةتة پثشثشهةر هةبوونة و هةر خواردوويانة

، كة تةواويان خةصكانثكي خؤفرؤش و لةميش و  دةستةمؤي"ذووناكبري" و "نبريةشذةو"كؤمةصثك بة ناو :دووةم
كاسةلثسن و بؤ پاراستين خؤيان و بةرژةوةندة كةسةكييةكانيان و ذابواردن و گريفانيان و زگ و بةرزگيان، تةواوي 

كؤمةصة  ئةم .كوردستان، بة چنگثك دؤالر، پارچةيةك عةرد، خانوويةك، ئؤتؤمبيلثك، ژنثكي خرپن، دةفرؤشن
مشةخؤر و  سووك و چرووك و هةرزة و ةنبري و ذووناكبرية،ش كؤمةصة كةونةجاش و كؤمةصة ذةوسياسيي و

بثهةصوثستانة، مةميوونئاسا بؤ هةموو چةقةنةيةكي سةركردةيةتيي سياسيي كورد هةصدةپةذن و بة گرثي ملدا 
 كةري ،هةر ئةمانةن. ةنركردةي كورد دةدبؤ جاشترين سة ،و كوردپةروةرييدةدةن و گةواهي چاكة و وةآلتپارثزي 
 جاشترين و ساختةكارترين سةركردةي كورد، دةكةنة شؤذشگثذترين مرؤض و نثو جگة ئاسا، لة هةردوو ال دةخؤن و

 نةتةوةيةك، . و بة سةر خةصكي داماوي كوردةوة دةيكةن بة كةصةگاهةموودةم بة باآليدا هةصدةصثن و پةسين دةدةن
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هةصوثسيت زؤرينةي ذؤشنبرياين بثت و خاوةين ئةم جؤرة تووتييانة ر ئةمة كار و بريوذا و گةلثك، وآلتثك، ئةگة
 سياسيي كورد، هةميشة گةيل سةركردةيةتيي! ي هةبثتثپ ت دةبث چاوةنؤذي چي لث بكرثت و هيواي چيبثت،
 ي لثان بثتة دةرث و خؤ، لة دؤذانثكةوة بةرةوة دؤذانثكي ديكة بردووة و هةرگيز نةيتوانيوة لة بازنةي دؤذكوردي

هةصخةصةتاندين كورد و فثص و ساختةكاريدا، سةركردةيةتيي سياسيي كورد، هةميشة لةنثو گؤمي درؤ و . ذزگار كات
 ةوة، كة دواي خؤكثشانةوةي 1991سةركردةيةتيي سياسيي باشووري كوردستان، لة . دةكاتكردووة و مةلةواين 

 بة فةرمانذةواي ئةو بةشة، تا لة بةشثكي باشووري كوردستان، بوو ،ةكةيئارةزوومةندانةي سةددام حوسةين و ذثژمي
، وةك بصثي فيدرايل، چارةسةرثكي بنبذ و يةكجارةكيي پرسي كورد و رايل دةكات بانگاشة و هاتوهاوار بؤ فيد،ئةمذؤ

سياسيي باشووري سةركردةيةتيي . هبثنثت كورد تةواوي ئامانج و خواستةكاين وةدي ،كوردستان بثت و بة فيدراليي
ي بة پةنا و پشتيي خؤي زانيوة و دةزانثت  و ئةمةريكاي بة دؤسيت ئةمةريكا، لةو بانگاشة و هاوارةيدا، كوردستان

ئةوةي ئةلفبثي سياسةت بزانثت و تثبگات، هةرگيز . خؤي داناوة و پثيوابووة ئةمةريكا هةموو شتثكي بؤ دةكات
نة ئةمةريكا . پشت بة ئةمةريكا دةبةستثت، هةرگيز هيچ لة دنيا تثنةگةيشتووةئةوةي . پشت بة ئةمةريكا نابةستثت

تةواوي ئةوانة و ئةواين ديكةش، كة بة الي خةصكةوة . و نة كلننت و نة پاوص و نة ذامسفيلدةجةر  و نة كيسنبووش
.  ئةمةريكادا لة پثچكة و ئامثري سةرمايةداريي،گرنگن و مةزنن، هةموو بورغوويةك و پارچة كةرةستةيةكن

ئةمةريكا، تةواوي . ئةي و پثنتاگؤنة.ئاي.رژةوةند، سيسةرماية، ئابووري، كؤمپانيا، بة جوولةكة، ئةمةريكا، 
جيهان، بة هةموو شتةكانييةوة، بة هةموو مرؤضةكانيشييةوة، وةك كاآل دةبينثت و وةك كاآلش، ذةوتار و 

ستراتيژ و نةخشةي سياسةتيي ئةمةريكا، بة گؤذان و . دةكاتهةصسوكةوت و تثذوانني و دينت و مامةصةيان، لةتةكدا 
ستراتيژ و نةخشةي سياسةتيي ئةمةريكا، لة . الچووين سةرؤكثك و هاتنةسةرتةختيي يةكثكي ديكة، نايةتة گؤذين

و  ئةمةريكا دامةزراوة و بة كاريگةريي  و بةرژةوةندي نةتةوةيي و نيشتمانيي ئاساييشسةر بنةما و بنگةي پاراستين
ئةمةريكا، دؤسيت دوثنثي . كارتثكراويي ئاساييش و بةرژةوةندي نةتةوةيي و نيشتمانيي ئةمةريكاش دثتة گؤذين

كة ئةوة ئةمةريكا بثت، چؤن دةتوانرثت، بذوا بة . دوژمين ئةمذؤيةتيي و دوژمين دوثنثي دؤستيي ئةمذؤيةتيي
تةنث مةگةر وةها كارثك، ! نثت وةها كارثك بكات و كث دةتواسياسةت و دؤستايةتيي بكرثت و پشيت پث قامي بكرثت

. ، دةنا هيچ خاوةن ئاوةز و هؤشثك لةم جيهانةدا، وةها كارثك ناكات بكرثتسةركردةيةتيي سياسيي كوردبة 
ئةوةي، كة وةها كارثك دةكات و ئةو متمانة و بذوايةي بة ئةمةريكا هةية، دةبةنگترين گيانلةبةري سةر ئةم 

ن سةركردةيةتيي سياسيي ئةم جيهانة نةبثت، هةرگيز ئةو ركرديةتيي سياسيي كورد، دةبةنگتريسةئةگةر . زةوييةية
ةوة تا ئةوذؤ، 1991سةركردةيةتيي سياسيي كورد، هةر لة  .متمانة و بذوايةي بة ئةمةريكا نةدةبوو و نيية

ةوثك دةكات، هيچ كةسثكي  و گرةجنامةكةي هةر لة دةسپثكةوة دياربووقومارثك دةكات، ئ. وازييةكي دؤذاو دةكات
 لة سةر عرياق و عرياقيةتيي، كة سةراين ،وازي و قومار و گرةو. وةن هؤش، بذواي بة بةرةندةيي نةبووة و نييةخا

 و  بؤ خؤي كارثكي نانيشتماين و خيانةتثكة لة نةتةوةي كوردكردوويانةتة ستراتيژ و كار و ئامانج،كورد بؤ خؤيان، 
ةت و سةرؤككؤمار و سةرؤكي حوكوومةيت عرياق دانةنرابوو، سةراين كورد، هةموو تا حوكووم .خاكي كوردستان

يةكثك لة دوو پؤسيت سةرؤككؤماري يا سةرؤك : ردبوو و دةيانگوتذؤژثك خةصكي كورديان هثذ و گثژ ك
پاشا و بؤ كورد بوو، ئيدي كورد بةوة دةبثتة حوكوومةتيي عرياق، بؤ كورد دةبثت، وةك بصثي ئةگةر ئةو پؤستانة 

كة ئةو پؤستانةيان دةست نةكةوت و دؤستة ئةمةريكاييةكانيان گاصتةي پث كردن، ئةوجا . كةري خؤي دةبةستثتةوة
 زؤر بثشةرمانة، دثنة سةر تةلةضزيؤن و باس لةوة دةكةن، كة نةخثر ئةو پؤستانة بؤ ئةوان گرنگ نيية و ئةوة

ئةگةر دؤذاين مووسص و كةركووك و خانةقني و ! دثننگرنگة، كة چةندة بؤ كورد و كوردستان دةسكةوت وةدةست 
يةكنةبووين  دابةشكردين باشووري كوردستان بة سةر دوو مرينشيندا و پثذؤكردين دوو جؤرة سياسةت و و مةندةيل 

 خزمةتكردن بة بةرژةوةند و نةخشةكاين توركيا و ئثران و سووريا و عرياق و ئةمةريكا گوتار و ذةوتار و هةصوثست و
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. چي دةسكةوت نةبثت و چاوةنؤذي چي ديكة بني، لة سةراين كورددةبث  يسرائيل دةسكةوت بثت، و ئ
ئةوةي ئةمةريكايان لة خةصكي كورد كردبووة فريشتة و كؤتري ئاشيت و سةركرديةتيي سياسيي كورد، دواي 

ديشيان بةو باسة فريو مافةكاين كورد و كؤمةصثك سةرلثشثواو و سافيلكة و گةمژةي كوردابينكةر و وةديهثنةري 
 لة بين يةك  تةذةجريت بؤ لثدان و دةستيايندةستثكي تةذي بة قووندا هثنان و ، ئةمةريكا دابوو و داوة

كة ذةنگة ياين نةنابثت، ئةگةر وةدةريش ،ة تةواوي كاية سياسييةكان ل، و بة دةسيت پةتييكردهةمانةكةوة دةر
كورد، لة ماصة وثرانبووةكةي  سةركردةيةتيي سياسيي .تيان دةنثئةوا وةدةرهثشتا بذثك كاري ديكةي پث مابن، 

 و ذؤژي نووري شاوةيسي پارتيي كارگثذي و يةك حوكوومةت قايل نابثتة يةك  بةوةي ببثت)كوردستان(داخؤي
 ببثتة جثگري سةرؤكي حوكوومةيت سلثماين و بةرهةم ساصةحي يةكيةتيي ناتوانث ببثتة جثگري سةرؤكي تناتوانث
ببنة جثگري  ،بةوة قايل دةبن) شاوةيس و ساصةح، يةكيةتيي و پارتيي(هةردووكيان بةآلم ةيت هةولثر، حوكووم

هةردووكيان بةوة قايل دةبن، جثگةي تاكة يةك تاها موحيةددين پذ . سةرؤككؤمار و سةرؤكي حوكوومةيت بةغدا
بياين بچووك بچووك دةبنةوة و نؤكةر ئةوان بة ژثرايةتيي خةصكي بياين قايل دةبن و بةرانبةر خةصكي . بكةنةوة

، تؤ بصثي لةم جيهانةدا. نؤكةر سةريان بؤ دانةوثن، لث ئةو كارة، كة بة قازاجني كوردة، بؤ يةكدي ناكةن
!!!                                      ، گةمژةتر و   دةبةنگتر كورد  لة سةركردةيةتييةكي سياسييسةركردةيةتييةكي سياسيي هةبثت،

                                                                                                                             
5/6/2004  


