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 هةميشةبةهارة پياوثكي
 ئةجمةد شاكةيل

 
كؤمةصثك لة ، بة دةگمةن ذؤژثك هةية جةالل تاصةباين، پثشوازي وا بؤ چةند مانگ دةچثت

جةالل تاصةباين، هةر بؤ . خةصك نةكات و بؤ ماوةي چةند سةعاتثك قسةيان بؤ نةكات
، هثندة بري ، هثندةي دةصثئةو. خؤي قسة دةكات و ئةوانةي دثنة كين تةنث گوث دةگرن

لة ديرؤك و سياسةت و .  نوث دةصث و پتر قسةكاين سةدبارة دةكاتةوةشيتكةمتر . ناكاتةوة
ئايني و ئاييرتا و ئةدةب و كشتوكاص و بازرگاين و ئابوورييةوة پثدا دثت تا دةگاتة پرسي 

زؤر گةشبينانة دةنؤذثتة هةموو پرسةكان و چارةسةر بؤ تةواوي .  و هونةر و سروشتژنان 
 ةهةرچي گرثكوثرةيگريوگرفت و پرس و كثشةكان دةبينثتةوة و هيچي لةكن سةخت نيية و 

بةصثين زؤر . جثگةي خؤياندانلة كثشةكانيش هةر گةلثك بة هاساين دةيانكاتةوة، وةلث 
دصي يةك كةس ناشكثنثت و . مةزن دةدات و بة پراكتيكيش كةميان وةئةجنام دةگةيةنثت

 و دةست بة فريشتة پاشخانپاكژ و خةباتكار و خودان دثرؤك و هةمووان دةكاتة شؤذشگثذ و 
گةش و دةمبةخةندة و ئامثزكراوة، كة خؤي جةالل تاصةباين، . سةر شاين هةموواندا دثنثت

 ئةو هةموو خةصكةي لةبةر قيت ،وةژوورثدا دةكات و ماچ دةبةشثتةوة و ماچ دةبارثنثت
 ذووي لث دةكةن و بؤي دةكرثنةوة و دةبنةوة و بة خرمة و هاذةي چةپصة و مامة مامة

دةنگ خذ دةكاتةوة و دةستةكةنةي سواصةي چةپصة دةدوورثتةوة و مةصؤي دةپشكوون، 
انةي دثنة كين، لة ئةو دميةنة ذؤژانةيةي جةالل تاصةباين و ئةو. اليةنگر دةكات

ةم كوردساتةوة خؤ دةكةن بة نثو ماصي بةشثكي زؤري خةصكي  كورددا و تاذةدةيةك خةصك ه
. دميةنةكان و هةم قسةكاين ئةويشيان لةبةر كردووة و دةزانن باسي چ دةكات و چ دةصثتةوة

وة ئةوا سةددام حوسةين نةةمامةمامةية، ئةگةر شتثك وةبريخبئةو دميةن و چةپصةذثزان و 
و "بالروح بالدم نفديك يا صدام" بة خوثن، دةبينة قوربانت ئةي سةددام،و بة گيان

ئةو ماچانة و دةست بة سةر دص و سينگدا دان . ةوةگةص خةصكدا وةبري دثننةوةكاين لةكؤبوون
                       .ةوةة، ئةوا ياسر عةرةفامتان بري دةخةنةو ثنن ئةگةر شتثكمان وةياد،و ئامثزكردنةوةية

 
***** 

ص، لةگةص كاكةييةكاين سوفةيية، مووس، 20/12/2004ذؤژي لة كؤبوونةوةيةكيدا 
كةركووك، خانةقني و هاوار، جةالل تاصةباين لةمةذ هةصبژاردنةكاين عرياق و دةنگدانةوة 

چةندي كؤمةآلين خةصك زؤرتر بةشدار بن لة پرؤسةي هةصبژاردندا، ئةوا ژمارةي گويت، كة 
                                .1كورسييةكاين كورد لة پةرلةماين عرياق زؤرتر دةبن
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، عرياقي كردبثتداهاتووي ي شثوةي دابةشكردين كورسييةكاين پةرلةماين  تةماشاي ئةوة
بؤي دةردةكةوثت و دةزانثت، كة كورسييةكان بة گوثرةي تيؤري خؤيان گوتةين 

، 15:، توركمان55:، كورد75:، سوننة120:شيعة: ، بةم جؤرة دابةشكراون2"تةوافوق"
ة گوثرةي نةتةوة و ئايني و ئاييرتا، هةر پثشةكي بذيار دراوة، كة ب: واتة... و10:مةسيحي

 كورسيي بؤ دانراوة، 55 كورد . كورسييةكان دابةش بكرثن و هةر اليةنة چةندي بةر بكةوثت
ديارة ئةو . ي دانيشتوواين عرياقي بؤ كراوة%20ي كورسييةكان و حيسايب %20كة دةكاتة 

 بةعسةوة، بؤ كورد يية هةر لة يةكةم ذؤژي هاتين ئةمةريكاوة بؤ عرياق و ذووخاين20%
، بة خؤلثگثلكردن و گوثيخؤلثخةواندن و بةبةريدا كرا و ئيتروةك كراس بذايةوة و 

سييةكان،  كة كور. و تا ئثستاش هةر بةردةوامةلثي نةبووةوةچاونووقاندين سةراين كورد، 
 بة كورديشةوة، پثشةكي دياري كرابن، ئيدي خةصك دةنگ بدات يا ئيدي هي هةر اليةنثك بن

، زؤر خةصك بةشداري دةنگدان بكةن يا كةم، هيچ لة باسةكة نايةتة گؤذين و ئةو نة
 واتة ئةگةر كوردي پاژةكاين ديكةي كوردستانيش . كورسييانة هةر وةك خؤيان دةمثننةوة

ئةوة مةسةلةيةكة منداصثكي گچكةيش . 60دةنگ بدةن، ژمارةي كورسييةكاين كورد نابنة 
يسيت بةو چةپصةذثزانة نيية، كة جةالل تاصةباين هةر ذؤژة تثيدةگات و دةيزانثت و چ پثو

خثص و هؤز و ترية و ئايني و ئاييرتايةك و خةصكثكي بؤ كؤ دةكاتةوة و دةصثي گةورةترين 
                                                                                        .پةذجوو و نوثترين داهثنانيان بؤ باس دةكات

***** 
جةالل تاصةباين لةمةذ كوشتين چوار كورد لة لةگةص كاكةييةكاندا، جضينةيدا،  ولةهةر 

ن، ئةگةر ئةوان وة قسة لةگةص هاوپةميانان دةكةلةو بارةيةحةوجيةي كةركووك گويت، كة 
) زبةكةيواتة تاصةباين و حي(انخؤين لةوث نةپارثزن، ئةوا گياين هاووآلتيية كوردةكا

چيتر لةو پياوكوژ و تريؤريستانة قبووص ناكةين كة :"گويتهةروةها .  ئةو كارة بكةننناچار
لة حةوجية خؤيان حةشار داوةو رؤصة كوردةكامنان تريؤر دةكةن گةر واز نةهثنن عاقصيان 

                     .3نر پثشمةرگة بنثرين و تةمثيان بكة پازدةهةزادةتواننگويت، كة  هةروةها ".دةكةين
ئةوةي لة ذةوشي كورد لة باشووري كوردستاندا و بة تايبةت لة دةضةرة كوردستانيية 

 كة ،تثكةآلو و ئاصؤزةكاين وةك كةركووك، مووسص، خانةقني و دةضةرةكاين عرياقيش
كورد ثت، كة  وةك  بةغدا ورد ببثتةوة، بة ذووين ئةوةي بؤ دةردةكةونكورديان تثدا دةژي

. ئةوذؤ لةبةر كوردبووين، تةنث لةبةر ئةوةي كة كوردة، دةكوژرثت و لةبةين دةبرثت
سووتاندن و سةرژثكرن و كوشتين ذؤژانةي كورد، لة بةغدا، بةلةد، دةوروبةري تكريت، 

وا لة . قسةيةي سةرةوةيةنيشانةيةكي زةق و خوياي ئةو ...مووسص، كةركووك، جةلةوال و

                                                 
2
پثكهاتن، ذثككةوتن، : رثة و ذةنگة بة كوردي بتوانرثت بگوت"توافق"وشةيةكي عةرةبيية و بة عةرةبييش هةر  

كراوةيي، ذووين، ئاشكرايي دثت، هةر : ، كة بة واتاي"شفافية"ش، وةك وشةي شةففافييةتئةم تةوافوقة. ايلبوونق
  .لة دواي ذووخاين ذثژميي بةعسةوة هاتنة ئاراوة و سياسةتكاراين كورد گةلثك ئةو وشانةيان لة سةر زار خؤشة
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جةالل تاصةباين و سةراين .  كارثك بة كوشتين چوار كورد دةستيپثكردحةوجيةيش وةها
ديكةي كورد، زؤرجاران ئةو قسةية سةدپات دةكةنةوة، كة لةمةذ ئةو دياردةيةوة بثدةنگ 
. نابن و وا دةكةن و وا دةكةن و وا وةآلم دةدةنةوة، كةچي تا ئثستا هةر هيچيان نةكردووة

. وةي ئةو كارانة تةنث بة قسة نابثت و كردةوةي دةوثتذثگةگرتن لةو كارانة و وةآلمدانة
هثشتنةوة و وةدةرنةناين عةرةيب هاوردة و داگريكةر لة حةوجية و كةركووك و جةلةوال و 
دةضةرةكاين ديكة، بؤ خؤي هؤي سةرةكي و بنةذةيت ئةو كوردكوشتنانةية كة ئةوذؤ 

ةركووك و  خانةقني و شنگال و مؤركردين قانووين بنةذةتيي كاتيي عرياق، كة ك. ذوودةدةن
خورماتوو و جةلةوال و خانةقني و مةندةيل و مةمخوور، ناگثذثتةوة ئامثزي كوردستان و 

 دةنگدان و عةرةب و ،بة بةشثك لة كوردستانيان ناژمثرثت و چارةنووسيان دةداتة دةست
ةراين ديكةي تاصةباين و س. كوردكوشتنانةية كة ئةوذؤ ذوودةدةن عرياقييانةوة، بنةماي ئةو

كورد، ئةگةر لة يةكةم ذؤژةوة تةواوي كوردستانيان لة عةرةيب داگريكةر و هاوردة پاكژ 
 ، تاصةباين. نةدةبووئةوذؤيان وةدةرنابا، ئثستاكة ذةوش بةم جؤرةي وكردبايةوة و تةوا

كة بانگاشةي  ناردين پازدةهةزار پثشمةرگة دةكات بؤ تةمثكردين كوردكوژاين حةوجية، 
ئةي چاوةذواين چيية، كة !  هةر لة ذووخاين بةعسةوة ئةو كارةي نةكردووةئةي بؤ

مةگةر ئةوة نيية تا ! ئامادة بكات  بؤ ذؤژي تةنگانةيبشث خؤ! ئثستاكة وةها كارثك ناكات
 لة حةوجية ي كوردئثستا و لة دواي ذووخاين بةعسةوة حةفتسةد و ئةوةندة ماصثك

! وال و مةندةلييش هةر بة عةرةبثنراوي ماونةوة و كةركووك و مووسص و جةلةوةدةرنراون
بة سث پازدةهةزاري پثشمةرگة نة  !ئةي ئةوة بةردةواميي عةرةباندن و پاكتاوي ذةگةزي نيية

د و دةضةري كوردستان ذزگار تةنث حةوجية، بةصكة تةواوي مووسص و كةركووك و دوا گون
تاصةباين و سةراين كورد، كة بؤ خؤيان داكؤكي لة خةصكي كورد ناكةن و عةرةيب . دةكرثن

عةرةباندن وةدةرنانثن، دةتوانن هةر هيچ نةبثت ذثگة لة خةصك، لة مرؤضي ئاسايي، لة 
دانيشتوواين ئةو دةضةرانة، لة گةل، لة جةماوةر نةگرن و با ئةوان كاري خؤيان بكةن و 

، 1980سثپتةمبةري ساصي . لة خؤيان و خاكي كوردستان بكةنعةرةبان وةدةرنثن و داكؤكي 
كة جةنگي عرياق دژ بة ئثران دةستيپثكرد، تؤپثكي ئثران، لة قؤرةتوو، كة ناحيةيةكي سةر 

، ردةكاين دةركرابوون و عةرةب داگريي كردبوو و دانيشتووانة كوبة قةزاي خانةقينة
نةكةي بذيبوو و كةوتبووة نثو  يةكثك لة ماصةكان و سةربا خانووي باينتبووةوكة

ئيدي چةند كةسثكي ماصةكةي كوشتبوو و بؤ سبةينث قؤرةتوو يةك . وةماصةكةوة و تةقيبووة
ئةگةر لة هةر گةذةكثكي . ماصة عةرةيب تثدا نةما و هةموو هةآلتن و چؤصيانكردن

عةرةبنشيين كةركووك و جةلةوال و حةوجية و مةندةيل و خورماتوودا، دوو سث بؤمب 
، ن و وثران كرابانةقثنرابايةوة و چةند ئؤتؤمبيل و خانوو و كارگة و فرؤشگة سووتثنرابات

ئثستاكة عةرةيب عةرةباندن و پامشاوةي بةعس چؤذيان لث بذابوو و بة دةگمةنيش 
تاصةباين و سةراين ديكةي كورد و حيزبةكانيان، ئةگةر ذثگة لة كوردي . نةدةبينران

جةلةوال، خانةقني، مةندةيل، بةدرة و جةسسان و مووسص، كةركووك، خورماتوو، 
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 نةگرن و فثرة دةسةمؤيي و گوثذايةصييان نةكةن، ئةوا ئةوان كثشةكاين خؤيان يشكووت
. وةها كارثك گيانثكي ياخي دةوثت .چارةسةر دةكةن و وآلت لة داگريكةر خاوثن دةكةنةوة

                                                                              . دةكوژنياخيبوونياخي و سةراين كورد گياين 
***** 

پيشةي زؤرينةي ذؤژةكاين لةگةص نوثنةران و ، جةالل تاصةباين وةك 21/12/2004 
پرؤژةكانتان :"دواي گوتةيةكي دوورودرثژ گويت. ذثكخستنةكاين دةضةري خانةقيندا كؤوةبوو

خؤشتان كاك عيماد لة حكومةتةو بؤي بنثرن، منيش ئةوة . ئامادة بكةن و پثشكةشي بكةن
 .            4"هةمووي ئيمزا دةكةم ئينشائةصآل بؤ ئةوةي بؤتان بثتة دي

 كة هةموو جار تاصةباين لثي دادةنيشثت، هةميشة بة يةك دةستة ،لةو سةر سةكؤيةي
ئةواليان بةرپرس و وةزير و كارگثذي گةورةي حيزب و حوكوومةت حاتةدراوة و ئةمالو و 

ي )ئاآلي شؤذش(كةونة ئاشئةجمارةش يةك لةوانةي لةوث بوو، عيماد ئةمحةدي . گرتووة
جةالل تاصةباين و مةسعوود بارزاين، ئةگةر لة . جثگري سةرؤكي حوكوومةيت سلثماين بوو

وآلتثكدا بووايةن، كة سةرةتاييترين پرنسيپةكاين دميوكراتيي تثدا بوواية، لةوةي زثتر، 
.  كوردن لة كوردستان، شتثكي ديكة نةدةبوونحيزبثكيو سةرؤك و سكرتثري كة هةريةكة

ئةوان وةك سةرؤك و سكرتثري دوو حيزب لة كوردستاندا، ئةگةر بذوايان بة دميوكرايت 
 سةالحةددين بةهائةدديين يةكگرتووي ئيسالمي و ،هةبثت، هيچ جياوازييةكيان لةگةص

كرايت و قادر عةزيزي زةمحةتكثشان و موحةممةدي حاجي مةمحوودي سؤسياليست دميو
مةال عةيل عةبدولعةزيزي بزووتنةوةي ئيسالمي و بةهائةددين كةمال شاكري كؤمؤنيست و 

ئةوان هيچيان لةو سةرؤك و سكرتثري .  ديكةدا نييةيكث و كثنووري دميوكراختوازان و 
رؤژةكانتان ئامادة پ:"كة جةالل تاصةباين بة خانةقينييان دةصثت. حيزبانةي ديكة زثتر نيية
ئةوة خؤشتان كاك عيماد لة حكومةتةو بؤي بنثرن، منيش هةمووي . بكةن و پثشكةشي بكةن

، ئةوة دةسةملثنثت، كة ئةو بؤ خؤي لة "ئيمزا دةكةم ئينشائةصآل بؤ ئةوةي بؤتان بثتة دي
سةرةوةي عيمادة و لة سةرةوةي حوكوومةتة و لة سةرةوةي قانوونة و لة سةرةوةي 

انة و لة سةرةوةي تةواوي كارگثذي وآلتةوةية، دةنا ئةگةر وانيية، بة چ مافثك ئةو پةرلةم
بةو ! بة سةر تةواوي ئةو دةسةآلتانةدا باز دةدات و دةيانبةزثنثت و ئةو ئيمزاي دةكات

قسةيةي، تاصةباين ئةوة دةسةملثنثت و جةخت دةكاتةوة، كة ئةو كةسي يةكةمي 
ياري هةموو شتةكان دةدات و ئةوة، كة كؤنترؤصي دارايي ي خؤيةيت و ئةوة، كة بذةدةضةرةك

كةواية، مرؤض . دةكات و سةرچاوةي قانوونة و بث ئةو هيچ ناكرثت و كار ئةجنام نادرثت
ناتوانثت لةوة تثبگات، ئةگةر تاصةباين لةو دانيشتنةدا بة نثوي حيزبةكةيةوة قسة دةكات 

بؤ نثوي عيماد ئةمحةد دةبات، كة ئةو و ئةو خةصكانةيشي هاتوون بؤ الي حيزبني، ئيدي 
خؤ ئةگةر ئةو خةصكانة پرؤژةيان هةية و ئةو !. جثگري سةرؤكي حوكوومةيت سلثمانيية

پرؤژانةش پثوةنديان بة كارگثذي حوكوومةتةوة هةية و عيماد ئةمحةد وةك جثگري 
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خؤي بؤ ئيمزاي دةكات و بؤ ) تاصةباين(سةرؤكي حوكوومةت جثبةجثيان دةكات، ئيدي ئةو
 ولة كاروباري حوكوومةتدا تثهةصدةقورتثنثت، لة كاتثكدا كة سةرؤكي حوكوومةت هةية لة

ئةوةية ئةو دميوكراتييةي، كة تاصةباين و سةراين ديكةي كورد بانگاشةي بؤ !. وآلتةدا
 لةو جؤرة .! و دةيانةوثت وةك منوونة بة ذؤژهةآليت نثوةذاستدا بيبةشنةوةدةكةن

 .                                                      ناوةذاست پذة و هةموو كؤپثي يةكديندميوكراتيية ذؤژهةآليت
                                                      

***** 
، لة بارةي عةبدولكةرمي قامسةوة )حسن العلوي(نووسةري عرياقي حةسةن ئةلعةلةوي

ژياين لةشكريي . سياسييش نةبوو . نةبووؤيدا جضاكيلكةرمي قاسم لة ماصي خعةبدو:"دةصثت
مةيلي بؤ  و دوورةپةرثزيشي لة خةصك وئةوة ذةنگة هةربؤية . هةموو جيهاين ئةو بوو

لة  بثت،يارمةيت دا، مؤنؤلؤگ لةبري ديالؤگ و كاركردين بة پثي تيؤري يگفتوگؤي ذةواني
ئةو كةسانةي تيؤري واديارة .  شؤذشگثذييةكاين خؤيداويستةئاشكرانةكردن و شاردنةوةي 

 خاوةين دين مثژوودا كردووة، بةآلم ئةواينيةكةميان پثذؤ كردووة، بةشدارييان لة دروستكر
 بة گوثرةي ئةو .5" نةياتوانيوة نة بؤ مثژوو و نة بؤ خؤيان هيچ دروست بكةن،تيؤري دووةم

 و فرةتر تيؤرييةي حةسةن ئةلعةلةوي، ذةنگة جةالل تاصةباين، كة كةمتر دةهزرثت
 اينبةصثن دةدات و هةموو وةرزةكان دةكاتة بةهار، بكةوثتة خانةي خاوةنفرة دةپةيضثت و 
) بة تايبةت مثژووي كورد( بؤ مثژوويا بؤ خؤي ئايا ئةو توانيويةتيي   .ةوةتيؤري دووةم

                         !. دةيدةنةوةكةي خةصكي كورد و ذؤژگار بةرسضةشت دروست بكات يا نة، ئةوة پرسيارثكة 
23/12/2004 
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