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  گاصتةجاذيي بة گةيل كوردستانبثبذانةوةي  چريؤكي
 ئةجمةد شاكةيل

 
 دا، بة كؤي دةنگ، بذياري 1546يةكگرتووةكان، لة بذياري دةوصةتةئةجنومةين ئاساييشي سةر بة ذثكخراوي 

وري لةو بذيارةدا، ئةوةي پثوةندي بة پرسي كورد و باشو.  بؤ دةوصةيت عرياق دا،گثذانةوةي سةروةري و دةسةآليت
لثرةولةوث خةصكي كورد، بة تايبةت ئةوةي لة دةرثي بازنةي . ، نةهاتووة و باسي لثوة نةكراوةةوة هةبثتكوردستان

ة، بث چاوةذواين ذوونبوونةوةي هةصوثست و ديدي ئةو حيزب و دةسةآلتانة، دايحيزب و دةسةآلتة كوردييةكان
 ذةوتاري سةركردةيةتيي سياسيي كوردةوة، دةربذي و  لةمةذ ئةو بذيارة و شثوةيان،هةصوثسيت ناذةزاييانةي خؤي

 دةبثت ئةوة كارثكي ئةرثنيية و نةك هةر ئثستا، دةبوو هةر لة كؤنةوة كرابا و .  بةرانبةريان هةصبذياندةنگي خؤي
حيزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان، وةك پيشةي هةميشةييان، هةريةكةو لة ديد و ذوانگةي . بةردةواميش بكرثت

مةكتةيب . دةنؤذثتة كثشةكةو هةريةكةش لة ماص و پثتةخيت دةسةآليت خؤيةوة، حيزبايةتيي خؤيةوة تةسكي 
سياسيي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، هةر دواي دةرچووين بذيارةكةي دةوصةتةيةكگرتووةكان و بؤ 

ونةوةيةكيدا ، بة سةرپةرشتيي جةالل تاصةباين، لة كؤبو9/6/2004ئثوارةي  ،تاوتوثكردين ئةو بذيارة
نثودةوصةتييةو كاريگةرييةكاين بؤ سةر گةالين عرياق بةگشيت و گةيل كورد بة تايبةيت  وردةكارييةكاين ئةو بذيارة "

، وةك زاري ئازاد جوندياين، بةرپرسيي مةكتةيب ناوةندي ذاگةياندين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان .1"تاووتوثكرد
ية كة تايبةتة بة گثذانةوةي سيادةو دةسةآلت بؤ عرياقييةكان دواي ئةم بذيارة تازة:"حيزبةكةي پثيواية

تاووتوثكردن و ديراسةكردنثكي هةمةاليةنةي بذيارةكة لةبةر رؤشنايي هةلومةرجة ناوخؤيي و ئيقليمي و 
 ك ئةو بذيارةي پث بذيارثكي زؤر باشة بةتايبةت لةبةر ئةوةي كة زؤر بةذووين.ن.دةولييةكاندا، مةكتةيب سياسي ي

جةالل تاصةبانييش، . 2.."مةسةلةي پثكهاتين عرياقثكي دميوكرايت فيدرايل ئيشارةت پث داوةو ئاماژةي پث كردووة
يية كة لة بذيارةكةي ئةجنومةين مايةي شاد:"اصيؤزي فرانسادا، دةصثلة قةآلچواالن، لة كايت پثشوازيكردين لة ب

يةك ذؤژ دواي ئةو قسانةي  .3"گةيل كوردستان نةهاتووة، بةآلم بةداخةوة ناوي ئاساييشدا ناوي فيدراص هاتووة
 كؤدةبنةوة و ، پاريت و يةكيةتيي،جوندياين، بذثك لة ئةنداماين مةكتةيب سياسيي هةردوو حيزيب دةسةآلتدار

هةردوو كؤسرةت ذةسووص و فازص مرياين، دثنة سةر تةلةضزيؤن و باس لةوة دةكةن، كة هةصوثستةكانيان يةكن و 
و " دةسگاي بذياردةر" چاوةنؤذي جضيين پةرلةماين كوردستان دةكةن، كة ،يةكن و لةمةذ ئةو باسةوةبريوذايان 

پةرلةماين كوردستان كؤ دةبثتةوة و  .ة، لة كوردستاندا و ئيدي لةوث بذياري يةكالكةرةوة دةدرثت"مةرجةعييةت"
غازي (ئةلياوةرغازي كاين بووش و پشتگري لة بذيارةكةي دةوصةتةيةكگرتووةكان دةكات و قسة و گفت و بةصثنة

 و بة كارثكي  پث باشة و تةواوي ئةو قسانةي بةالوة پةسةندن و پثيان قايلة،)اياد عالوي(عةلالويئةياد  و )الياور
بووش، ئةلياوةر و عةلالوي هةرسثيان، بة قسة، كورد دصنيا دةكةنةوة، كة مايف ناخورثت و  .ئةرثين دادةنثت

جاك سترؤ، تةلةفؤين جةالل تاصةباين دةكات و پثي دةصثت، كة  .ة و پثذؤ دةكرثتفيدرالييةكةيان مسؤگةر
دواي دوو ذؤژان، جاك سترؤ، . ةن و مايف كورد لةبةرچاو دةگريثتئةمةريكا و بريتانيا، پرسي كورد پشتگوث ناخ

 .پات دةكاتةوةتةلةفؤين مةسعوود بارزاين دةكات و هةر ئةوةي، كة بة تاصةباين گوتووة، بؤ بارزانيشي دوو
تاوتوثكردن و باسكردن و شيكردنةوة و هةصسةنگاندين، هةموو بذيار و هةصوثست و نةخشة و سياسةت و گوتارثك، 
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بنب، بؤ خؤي كارثكي باشة و بووايةن و فثري كة پثوةنديان بة پرسي كوردةوة هةبثت، ئةگةر سةراين كورد فثري 
ةيةكي چارةنووسسساز و گرنگي، وةك پرسي دواذؤژي باشووري مايةي دصخؤشيية، بةآلم هةصوثستوةرگرتن لة كثش

كوردستان، بةوة دةكرا و دةكرثت، كة تةواوي هةصوثستةكان بكرثنة يةك و بة يةك دةنگ بةرةوذووي كارةكة 
بةوة دةكرا و دةكرثت، كة پرس بة تةواوي  گةيل كورد، تةواوي تاكةكاين گةيل كورد، خاوةنة . ببنةوة

شةي فيدرايل لةو بذيارةدا كة و ،بةوةيهةردوو تاصةباين و جوندياين، . سةكة، كرابا و بكرثتذاستةقينةكاين پر
ئةوة واية، كةسثك ئةگةر جنثويشي پث بدرثت، دصخؤش بثت، تةنث لةبةر وةك ئةمة ذثك  .هاتووة، گةلثك دصخؤشن

هيچ ! بثت گةيل كورد جثبةجث بوو كارةكاينتؤ بصثي بة بةكاربردين وشةي فيدرايل، ئيدي هةم .هثنرثتوةي ناوي دة
 ناپرسن و بري لةوة ناكةنةوة و بة قةرةي ئةودا ناچن، كة ئةو فيدرالييةي ئةو بذيارة  لة تاصةباين و جوندياين،يةكثك

ئايا ئةوة فيدرالييةكة، تةواوي خاكي باشووري كوردستان، تا حةمرين و بة ! باسي لثوة دةكات، كام فيدراليية
 هةر ئةو ناوچانةي ، يا فيدرالييةكةخانةقني و مةندةيل و بةدرة و جةسسانةوة دةگرثتةوةكةركووك و مووسص و 

كة كايت خؤي بةعسةكةي سةدداميش الري لث  ،ئثستاي ژثر دةسةآليت هةردوو زحليزبة كوردييةكة دةگرثتةوة
تييةكةي بةغداي مؤري ، كة جةالل تاصةباين بؤ خؤي كاتيي سةرؤكايةة پارثزگةكاني فيدرالييةيا هةر ئةونةبوو، 

 و كة دةبثتة هؤي بةهثزبوون و خؤسازدان و خؤپتةوي سةروةري و دةسةآلت بؤ عرياقييةكان، وةپاشان گثذانة!. كرد
كة ئثستاش چواريةكثكيان بةعسني و ئةواين ديكةشيان، كة بةعسي نني،  عرياقييةكان، تؤكمةكردن گوذسةندنةوةي

، بثجگة لة  بؤ گةيل كوردستانيدةبث چ خثروبثرثك، نيية بة الي كورددا ليانمةي لة كورد نةبثتةوة، انئةگةر ذقيشي
گثذانةوةي !  و پث بثتو تارمايي ئةنفال و هةصةجبةي ديكة، لةو سةروةري و دةسةآلتةدا هةبثتمةترسي و ناذوونيي 

 و  عرياقةوة نووساندينسةروةري و دةسةآلت بؤ عرياقييةكان، دةكاتة پتر عرياقيياندين باشووري كوردستان و بة
 گثذانةوةي سةروةري و دةسةآلت بؤ عرياقييةكان، هيچ دوور نيية ببثتة هؤي دةسةآلتگرتنة .هةرگيز لثكنةكردنةوةي

، كة توثژاصةكاين نثو جضاكي عرياقو نةتةوةپةرستترين توندذؤترين و شؤضينيستترين خةصكانثكي تيؤكرات و دةسيت 
پةرلةماين كوردستان، پةرلةمانثكة، لة مثژة ئثكسپايةر بووة . رد بة ذةوا نابيننهةرگيز تاكة يةك شيت چاك بؤ كو

و پةرلةمانثكة گؤج و شةل و دةست و پث سپث و بثدةسةآلت و پاشكؤي زحليزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان، 
كوومةتيدا هةر دةسگا و كارگثذييةكي ديكةي حوبذياري چي دةدات و چي پث دةكرثت و چ جياوازييةكةي لةگةص 

پةرلةماين كوردستان بؤ مةرجةعييةت بثت، ئةگةر دةسةآليت كردنةوةي القة مريشكثكي نةبثت و هةموو !. هةية
!  ئيمالي پث بكرثت، يا ذاستتر لة هةردوو سةرؤكي زحليزبةكانةوة، كة دةيدات لة هةردوو زحليزبةكةوة،بذيارثك

، بؤ لة كايت كوردكوشتين هةردوو زحليزبةكدا، نقي لة ونةئةگةر پةرلةماين كوردستان مةرجةعييةتة و قسةي قانو
بؤ هةردوو حوكوومةتةكةي خؤي بذذيبوو و تةنانةت وةك الصيش بة جووآلنةوةي دةست و سةر، قسةي نةدةكرد و 

هةولثر و سلثماين هةصناوةشثنثتةوة و بذياري يةكخستين هةردوو كارگثذييةكة نادات و بذياري هةصبژاردنثكي نوث لة 
 كةركووك و خانةقني و دةضةرة تازة ،ردستان نادات و بذياري خستنةوة سةر كارگثذيي كوردستاينكو

اين تةنث پارة و پووصي مفت هةصدةلووشن و ةكئازادكراوةكاين كوردستان نادات؟ كة ئةمانةي پث ناكرثت و ئةندام
، ئيدي پةرلةمان بؤ چي باشة و  نة بة كورد و نة بة كوردستان ناكةن،تةنث خزمةت دةكرثن و يةك تاكة خزمةت

ةو بةصثنانةي بووش و ئةلياوةر ئ! خؤ تابلؤ و ئنجانة نني، ماصيان پث بذازثنرثنةوةئةنداماين پةرلةمان بؤچي باشن؟ 
 دةبوو، سةراين كورد.  دراوة و كورد لثيان تثر بووةيو عةلالوي ئثستا بة كوردي دةدةن، گةلثك جاري ديكةش، پث

 ،هةيةكورد ، ئةويش ئةوةية، كة لةوةيت كة خمابن هةرگيز لثيةوة فثر نابن، نةوة فثر بووايةدكورشتثك لة ديرؤكي 
وةك فاكتةرثكي يارمةتيدةر بةكار تةنث  و كورديان ة لة بةصثنةكانياندا ذاستگؤ نةبوون،هةرگيز بةرانبةرةكاين

پاندنةي كورد، لة ئةتاتورك ئةو خا. نخؤيان گةيشتوو كردووة و بة ئاماجنةكاين يان پثرةكاين خؤيانا تا ك،بردووة
  وةةسو و ئةمةريكا و ذوكاين عرياق و قاسم و عارف و سةددام و ئينگليزةزاخان و موحةممةد ذةزا شا و شاو ذ
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هةر درثژةيشي هةر درثژةي هةبووة و ... وبووش ئةلياوةر و عةلالوي و تا ئةوذؤ گةيشتةةدةسيت پث كردووة، ئةو
دواي بؤ لث دةدات، كؤصثك كةيفخؤش دةبن و هةواص لة  كة جاك سترؤ زةنگثكيان ،يسةراين كورد بةوة .هةية

 گثل و نةبان لةوة بةآلم خؤيان  دةكةونة باس كردين و سةري خةصكي كوردي پث دةئثشثنن،،هةواص و زؤر بةگةرمي
ةرؤك خثص و  دةكةن، چونكة وةك دوو سپث يان، گاصتةترؤ و هةرچي ناكوردي ئةم جيهانةشةجاك سكة ، دةكةن

جاك . دوو حيزب و دوو كارگثذي و دوو دةسةآلت و دوو دةنگ و دوو گةل و دوو وآلت، مامةصةيان لةگةصدا دةكةن
سترؤ و هةرچي جاك سترؤكاين جيهانن، ئةوانيش وةك سةراين كورد خؤيان، بؤ خؤيان پثياخنؤشة كورد هةرگيز 

ةند لةت بثت، هةر بؤيةش بةو شثوةية تةلةفؤنيان بؤ نةبثتة يةك دةنگ و يةك هثز و هةميشة هةر دوو لةت و چ
ئةگةر پةرلةماين كوردستان، بةهايةكةي . اين باشووري كوردستاندا قسان دةكةن"سةرؤك" و لةگةص هةردوو دةكةن

 وةك نيشانةي سةروةري كورد و مةرجةعييةيت كورد، تةماشايان كردبا، ئةوا ئةوان ،ؤكانرهةبوواية و جاك ست
يا ئةگةر ئةوان حوكوومةيت كورديان پث .  بؤ سةرؤكي پةرلةمانةكة لث دةدا، پةرلةمانة دةدا و زةنگيانگرنگييان بةو

اين كورد و سةر! حوكوومةتة، بؤ زةنگ بؤ ئةو دوو سةرؤك حوكوومةتانةي هةولثر و سلثماين لث نادةن
ين بةرژةوةندةكان و  خؤيان و پاراست لة پثناوي نةشثواندين باري ژياينسةركردةيةتيي سياسيي كورد،

 يا ، خؤيان و لةدةستنةداين دةسةآليت خؤيان، هيچ گرنگ نيية بة اليانةوة، كورد دةبثتة دوو لةتخؤشگوزةرانيي
سةراين ! ةري خؤي وةدةست دةهثنثت يا نةهةزار كةرتةوة و هيچ گرنگ نيية بة اليانةوة كورد ذزگاري و سةرو

ورد و كوردستانةوة بووايةن، دةبوو لةوة گةيشتبان، كة تةواوي ئةوةي پرسي كورد و ذزگاري ك كورد، ئةگةر بةتةنگ
ئةمةريكا و ئينگليز و بووش و عةرةيب عرياق و ئةلياوةر و عةلالوي، بةوانيان گوتووة و بةصثنيان پث داون، تةنث 

سةراين . ز ببنةوةقسةي ذووتة و يةك كاغةز و گةرةنيت، لة نثواندا نيية و هةر ساتثك بيانةوثت دةتوانن لثي پاشگة
، كة شؤخيي كورد، كورديان لةسةر ئةو كآلوبةسةرچوونة ذاهثناوة و هةر دةصثي بؤ ئةوة بارهثنراون و پثگةيثنراون

 و بوودةصةيي، يا ناذاسيت و خؤشباوةذيي لة سياسةتدا، دةكاتة گةمژةيي و نةزاين. بة خةصكي كورد بكةن
زييةكدا، كة چارةنووسي وآلتثك و گةلثكي لةسةر وةستاوة، بةو  لة وةها وا،نانيشتمانپةروةري، دةنا كث هةية

                                                                  .!شثوةيةي سةراين كورد ذةوتار بكات و بث هةصوثست بثت
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