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هةرضي زياتر تيشك خستنة سةر بارودؤخي ئصستاي كوردستان و ئاشنا بوون ثصي بؤ 
) ئةجمةد شاكةيل( صز كاك دةنطةكان بةباشي زاين ضةند ثرسيارصك ئاراستةي نوسةري بةأ

  . دةرةوةي وآلت بؤ كة بةأصزيان تازة لة كوردستان طةراوةتةوة. بكات 
  

خةلَكي عصراق ,  تصثةربووين زياتر لة سالَصك بةسةر أوخاندين حكومةيت بةعس:  دةنطةكان
بةطشيت و كوردستان بةتايبةيت ضؤن دةرواننة وةزعيةيت ئصستاي عراق و بةلَصنةكاين 

  .ئةمريكا ؟
 

 ، بؤ گرنگ نيية و مةبةستيشم نيية ذوانني و بؤچووين خةصكي عرياقمهيچ جؤرثك  من بة،ذاستييةكةي:  ئةجمةد
، ئةوةي بؤ من گرنگة و جثي باسة.  و تةنانةت چيشيان بة سةر دثتبزامن چؤن ذةوش و كثشةكان دةبينن

ةشثكي ب.  ديتين خةصكي كوردستانة، لةمةذ ذةوشي ئثستاي عرياق و بةصثنةكاين ئةمةريكاچارةنووسي كوردستان و
يةكجار زؤري كورد، دةتوامن بصثم زؤرينةي كورد، كؤصثك گةشبينانة دةنؤذنة ذةوشي كورد، دواي ذووخاين ذثژميي 

ئةو .  لة كوردستان و عرياقدا،بةعس و لةوةش گةشبينانةتر دةنؤذنة بةصثنةكاين ئةمةريكا و ذؤصي ئةمةريكا
 لة بري تثكچ هةموو ،ةجث كراوة و ئةمةريكا بؤ جثب،ينخةصكانة پثيانواية، كورد وةك نةتةوةيةك، تةواوي كارةكا

ديارة ئةم . بنوثتلثي " سةر ذةحةت دص بث گرث" بال لثي پاصداتةوة و )نةتةوةي كورد( دةكات و بؤ خؤيئةو
 چةندة بثزاري و وةذزبووين خةصك لة ذثژميي بةعس و ئاواختواسنت بة ذزگاربوون لةو ذثژمية بةهةر ،بؤچوونة

بةوةي  ،ثناويةتيية ئاراوة، دة هثندة لة اليةن هةردوو حيزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستانةوةجؤرثك بثت، ه
زةوينةي بؤ هةردةم باسي دؤستايةتيي خؤيان و ئةمةريكا دةكةن و ئةمةريكا وةك پةناگة و پشتيوان باس دةكةن، 

كةم و يش هةن، وةلث زؤر خةصكانثك. دةدةنداوة و  بةو جؤرة بريكردنةوةية يانخؤشكراوة و ئةوانن، پةرة
. ئةمةريكا هيچي بؤ كورد نةكردووة و هيچي تايبةتييش بؤ كورد ناكاتدةگمةنن، دةزانن و لةوة تثگةيشتوون، كة 

ي ئةو نةتةوة و ئايني و وئةمةريكا بؤ بةرژةوةندي خؤي هاتووةتة ئةو دةضةرة و هةر وةك چؤن دةنؤذثتة تةوا
  ئاييرتايانةي

  
ريكا بةرميلة نةوتثكي ةئةم . و بة دةسيت پةيت و ضاال هاتووةتة ماصي كوردةنؤذثتة كوردديكةي ئةوث، هةروايش د 

من پثمواية ئةمةريكا و تةواوي زهلثزان و دةوصةتاين داگريكةر و . كةركووك، بة هةموو كورد ناگؤذثتةوة
 بة سةر ،ةصكي وآلتةكةكؤصؤنياليست، كة دةچنة هةر وآلتثك و جثگةيةكي ئةم جيهانة، بة لةتكردن و بةشينةوةي خ

، دةستپثدةكةن و هةر دةيان شيت ديكةدا...ئايني و ئاييرتا و نةتةوة و دةستة و خثص و هؤز و حيزب و بنةماصة و
 لة ، هثز و دةسةآلتيان،ئةوان. ئةو تةرزة ديتنةشة دةبثتة بنةما و بنگةي سياسةت و ذةوتاريان لةو شوثنانةدا

ئةمةريكا، وةك سةراين كورد و زؤرينةي كورديش . راوةوة، وةدةست دةهثننپارچةكردين نةتةوة و وآليت داگريك

كةركووك، بة هةموو كورد ريكا بةرميلة نةوتثكي ةئةم
 .ناگؤذثتةوة
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بانگاشةي بؤ دةكةن و خؤياين پث ژير دةكةنةوة و خةوين خؤشي پثوة دةبينن، ئةگةر ذاسيت كردبا و پرسي 
ش كوردي مةبةست بووبا و بيويستبا كوردستان بكاتة قةوارةيةك و كورد بگةيةنثتة ئةجنامثك، ئةوا بة تؤبزيي

 ئثستا بة ذدثين ،ئةمةريكا. ئةو دوو كارگثذييةي سلثماين و هةولثري، دةكردة يةكهةر لة يةكم ذؤژثوة، بوواية، 
هةردوو حيزيب دةسةآلتداري كوردستان پثدةكةنثت و بؤيشي بكرثت، كارگثذيي ديكةيش لة كوردستاندا چث دةكات 

دةزانن ئةمةريكا سةراين كورد و  و وثننةوةئةو خةصكانةي، جؤرثكي ديكة ذةوشةكة دةخ .قوت دةكاتةوةو 
دةبث لة دةركةوتن و ئاشكرابووين نةتةوةي كورديشي خاپاندووة و دةسخةذؤ كردووة، گةلثك كةمن، وةلث 

   .ذاستييةكانيش هيوابذاو نةبني
نصكي ئةحزايب دةسةآلتداري الهيض ث,كصشةي تةعريب بةكوص طةشتووة :  دةنطةكان

  .بةتايبةت لة كةركوك و خانةقني ؟, ةو كصشةية كوردستان لة كاراية بؤبنةبأكردين ئ
 

بةشثكي يةكجار كةميي عةرةيب هاوردة، كوردستانيان بةجث هثشتووة و زؤرينةي عةرةيب هاوردة :  ئةجمةد
ئةمة ئةگةر باسي باشووري كوردستان بة گشيت بكةين، لث تةواوي عةرةيب كةركووك، كة كرؤكي . ماونةتةوة

، بثجگة عةرةباندن. كوردستانة، هةر لة شوثين خؤيانن و هةر ماونةوةپرسي كوردة و كليلي هةموو كثشةكاين 
، مادام هثشتا كةونةجاش و لة كوردستاندا. لةوةي سياسةت و كاربؤكردن بووة و هةية، ئايديؤلؤژيا و فةرهةنگة

ارگثذ كةونةبةعسي و كةونةموستةشار و كةونةخؤفرؤش و كةونةقةصةمفرؤش، لة گؤذثدا هةبن و دةستيان بذوات و ك
ئةوذؤ ئةو ئايديؤلؤژيا و فةرهةنگة ماوة و .  عةرةباندن نابذثتةوة و هةر دةمشثنثتو بةرپرس بن، ئةوا هةرگيز

مرؤضي .  پثذؤ دةكرثت و بةذثوة دةچثت، پرؤسثسي خؤعةرةباندن،لة كوردستاندا. بةهثزة و درثژةيشي پث دةدرثت
نثتةوة و بث ئةوةي رؤك خبوثي بكاتةوة و بث ئةوةي ديريئاسايي كورد، بث ئةوةي قيچثك بري لة ئةجنام و كاريگة

 لةو ،بؤ خؤي بةشدارييةكي چاالك و كاراةريي خؤي بكاتة دادوةر و پثوةر، هةسيت نةتةوةيي و نيشتمانپةرو
  .پرؤسثسةدا دةكات

  
ي لث ذثبةري عرياقيياندنةوةي كوردن، هةرگيز ئةوةي بري دةسةآلتداراين كوردستانيش، كة بؤ خؤيان هاندةر و 

حيزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان، نةك هةر هيچ نةخشة و . نةكةنةوة و بة خةياصياندا نةيةت، ئةو باسةية
بةرنامةيةكيان بؤ نةهثشتين عةرةباندن نةبووة و نيية، بةصكة بؤ خؤيان بة واآلكردنةوةي دةرگةي كوردستان بة 

ئةوذؤ تةنث كةركووك و . رؤسثسي عةرةباندن دةدةنذووي عرياقدا و بة عرياقيياندنةوةي كوردستان، گةشة بة پ
، ئةوذؤ بثخاص و جنديان و سووالض و سوارةتووكة و  و مةندةيل و بةدرة و مووسص نيني، كة عةرةبثنراونخانةقني

لة تةواوي ئةو شوثنانةدا، تؤ . نرثنث سةرچناريش دةعةرةب ئاوثسةر و گةليي عةيل بةگ و شةقآلوة و ئةمحةداوا و
تابلؤي سةر فرؤشگة و ذيستؤران و چاخيانة و هوتثل . يةك كاسثيت كوردي و يةك مووزيكي كوردي نابثتگوثت لة 

حيزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان، نةك هةر هيچ نةخشة و بةرنامةيةكيان بؤ نةهثشتين عةرةباندن 
نةبووة و نيية، بةصكة بؤ خؤيان بة واآلكردنةوةي دةرگةي كوردستان بة ذووي عرياقدا و بة 

 رؤسثسي عةرةباندن دةدةنعرياقيياندنةوةي كوردستان، گةشة بة پ
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ئةو پارچة كاغةزةي، كة خاوةين گةراژ و پاركينگةكةي، كة ئؤتؤمبيلي تثدا . و مةخيانةكان، هةمووي بة عةرةبني
ناوي خؤراك و ئةو . لة سةر نييةةي كورديي  سةري نووسراوة و يةك وشذادةگريت، دةتداتث، بة عةرةيب لة

ئةو . شتانةي هةر ذيستؤرانثكي ئةو ناوة بگرة، بة زماين عةرةيب نووسراوة و يةك وشةي كورديي تثدا نيية
 نة ذثز و نة حورمةتيان بؤ تايبةمتةندييةتيي خةصكي كورد و  عةرةبانةي دثنة ئةو شوثنانة، يةك ذثزة، يةك تؤز

ئةوان بؤ خؤيان بث ذثز و بث حورمةتن، وةيل ئثمة دةسةآلتداراين خؤمان، ئةوة هيچ، كة . كوردستان نيية
دةسةآلتداراين هةموو .  سووك كردووة و بث ذثزي پث دةكةن،كوردةكةي خؤمان و كوردستانةكةي خؤمانيان

اوي پتر ، لة پثنجيهان، سنوورثك بؤ خةصكي بياين، كة دثنة نثو وآلتةكةيانةوة دادةنثن، وةيل دةسةآلتداراين كورد
وةنةبث تةنث .  ناكةن هةرگيزوةها كارثكتوندوتؤصكردين پثوةندي خؤيان بة عةرةب و پتر زةنگينبووين خؤيان، 

لةو شوثنة فثنك و  شوثين گةشت و سةيرانانةي كوردستان، بةو شثوةية بثت، بةصكة لة نثو باژثذة گةورةكاين 
يةكثكة لة فرؤشگة گةورةكاين كوردستان، تاكة يةك لة دهؤك، كة " مازي"فرؤشگةي . كوردستانيشدا، هةر واية

 بة عةرةيب نووسراون و لة ،پارة و ناوي كاآلكة. وشة بة زماين كوردي لة سةر كاآلگةلثكي، كة ديفرؤشن نابينييةوة
-كوده(تؤ ئةگةر ئةو نووسينة گچكةيةت نةكردة كوردي و ئةو . )عراق-كوده(: بنيشييةوة نووسراوة

، تؤ ئةگةر تابلؤي نثوي شار و ژمارةي ئؤتؤمبيلةكاين كوردستان، كة )كوردستان-ؤكده(ت نةكردة ة)عراق
كوردستان، / نةكردة هةولثر،ت)عراق/كركوك يا عراق/دهوك يا عراق/سليمانيةيا عراق /اربيل(: نووسراوة
گة و كوردستان و تؤ ئةگةر تةواوي تابلؤي هوتثل و فرؤش/كوردستان و دهؤك/كوردستان، سلثماين/كةركووك

ئةوانةت نةكردة كوردي و تؤ ئةگةر دةرگاي تةواوي كوردستانت، ..مةخيانة و مووزيك و ليسيت ناوي خؤراك و 
لةو سةري كوردستانةوة بؤ ئةو  ،نةناوةوةي عةرةب و ذثگةت پثدان بة ئارةزووي خؤيانت بؤ ها،خستة سةرپشت

ة عةرةب و بة توركمانت ن كوردستانت فرؤشتتةراتثن بكةن و تؤ ئةگةر زةوي و خانوو و خاكيسةري كوردستان، 
 مةكة و هيچ ،ةوة، هةرگيز چاوةنواذي نةمان و الچوون و سذينةوةي عةرةباندننة دياري و بة سةرياندا بةشيتنكرد

 توركةكان، هةرچي بةرهةم و كاآليةكي خؤيان، كة لة كوردستان . بة قسةي هيچ دةسةآلتدارثك نةبثت،هيوايةكيشت
م بيين، ي توركيمن بؤ خؤم بةفرگر. چ زمانثكي ديكةي بثجگة لة زماين توركي، لة سةري نانووسندةيفرؤشن، بة هي

 لة سةر ي، تةواوي زانيارييةكاين لةمةذ بةفرگرةكةوة، بة توركي،، كاغةزي سةر بةفرگرةكةكة بةو شثوةية بوو
 و ئةوةش سياسةيت  ئةوة سياسةيت خةصكي ديكةية.نووسرابوو، وةك ئةوةي هةموو جيهان توركزمان بن

 لة كةركووكي كوردستانةوة، نةوت، بة لؤري و تانكةر و تريالي زل زل، دةبرثت بؤ توركيا و !.دةسةآلتداراين كورد
يت ديكةي چلةوث لة پاآلوتگةكاين ئةوث، دةپاصثورثت و دةكرثتة بةرهةمي ديكة و  لثك جيا دةكرثتةوة و بةنزين و 

كي ديكة دثتةوة كوردستان و لة بةنزينخانةكاين كوردستاندا دةفرؤشثت، بةآلم لث دةردةهثنرثت، ئةو بةنزينة جارث
، وةك بصثي ئةوة بةنزيين باوكي ئةتاتورك بثت و خثري بة كوردستان "بةنزيين توركي":لة سةري دةنووسن

ين توركي؟ ا بةنزي:  هةرگيز بري لةوة ناكاتةوة و ناپرسث،هيچ بةرپرسثكي كورد، هيچ كوردثكي ئاسايي. كردبثت
لة فرؤشگة و دوكاين وردةواصةفرؤشةكاندا جؤرة ! مةگةر ئةوة نةوتةكةي كةركووكي دص و قودسةكةي خؤت نيية

: هيچ كوردثك ناپرسثت"!! توركئةتا:"خةنةيةك دةفرؤشرثت، دةزاين چي لة سةر نووسراوة؟ لة سةري نووسراوة
 ، كوردستانلةشفرؤش و سؤزانييةكي ثت و گةوواد و ناوي هةر ش! بؤ ئةتاتورك؟ نةدةكرا نثوثكي ديكةي لث بنرثت

خةصكي كورد بؤ نةهثشتين ! لةو كيسة خةنةية بنرثت، باشتر نيية لةوةي نثوي ئةتاتوركي بة سةرةوة بثت
 ذثگة ، لة مثشكي خؤيدا بيسذثتةوة و دواتريش،پثشةكيعةرةباندن، دةبث لة مثشكي خؤيةوة دةست پث بكات و 
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 عةرةباندن پثش ئةوةي بكرثتة سياسةت و كاري ذؤژانة . شؤخي بة فةرهةنگي كورد بكاتبة هيچ عةرةبثك نةدات،
 لة عةرةب و تورك و و پثذؤ بكرثت، دةگةذثتةوة بؤ هةسيت خؤبةبچووكزاين و هةسيت كثماسي و خؤبةكةمترزاين

اندن و من كة باسي عةرةباندن دةكةم، تورك. فارس و ئةمةريكايي و هةموو خةصك و نةتةوةيةكي ديكة
بؤ نةهثشتين عةرةباندن، .  هةر بةو جؤرة دةبينم، وةلث ئثمة ئثستا قسةمان لة سةر عةرةباندنة،فارساندنيش

گةرةكة ئةو هةستة لة ذةگوذيشةوة دةرثنرثت و اوثژرثت، دةنا تا ئةو هةستة هةبثت، كورد هةرگيز لة 
، كة كةناصثكي عرياقيية، بة "الشرقية"ةضزيؤينكةناصي تةل. عةرةباندن، توركاندن و فارساندن، ذزگاري نابثت

 بؤ ، و ئةو عةرةبانةي دةچنة ئةوث، بؤ پثشاندين ذةوشي گةشت و گةشتياران"بثخاص"رياكةيةوة دةچثتة مكا
 كؤمةصثك قةمشةري كورد، بة خؤ و مووزيكثكي كوردي و چةند ئاوازثكي كوردي ،ذابواردن و شؤخي بة كورد كردن

شدا، ةةچذثت، دةكةونة هةصپةذين و خؤبادان، بؤ ئةو كةناصة عةرةبيية و لة نثو گؤرانييةكو كةسثك، كة گؤراين د
 و ، ئةو سووكايةتيية پثشان دةداتةوة"الشرقية"هةر چةند ذؤژان جارثك، . بةو كةناصةدا هةصدةصث و باسي دةكات

 عةرةباندين كةركووك و تؤ باسي بنةبذكردين. پثشان دةدات" عرياقي هيوا و ئاشيت"بثخاصيش وةك بةشثك لة 
حيزبة . نةناوةرد، يةك عةرةيب لة كةركووك وةدةرخانةقني دةكةيت، سةركردةيةتيي سياسيي كو

 پث ،دةسةآلتدارةكان، دصي يةك عةرةب ناشكثنن و كاغةز و مؤصةيت مانةوة و بةصثين پاراستنيشيان لة كةركووك
بةرپرساين كورد، ذثيان پث داون، . نثشتةجثن" جةلةوال"هةرچي عةرةيب خانةقينيشة، زؤريان ئثستاكة لة . دةدةن

عةرةيب جةلةوال و عةرةيب كةركووكيش، سةگي هار ئاسا، القي يةك كورد بة سةالمةيت دةرناكةن . كة لةوث بژين
 لة . يةكثكوهةر حةفتة:  لة كةركووك، لة مانگثكدا چوار پثنج بةرپرسي كورد، دةكوژرثن، واتة.و دةيگةزن

 ئةوذؤ هةرچي ناكوردة لة كةركووكدا، شتاقيان دؤسيت كورد نني و نةياري كوردن و .ةر بةو جؤرةيةجةلةواليش ه
سةراين كورد، . هةر ئةوانيشن، كورد دةكوژن و دژي كوردستانيبووين كةركووكن و كةركووك بة هي خؤيان دةزانن

، و فآلنة هؤز و فآلنة خثص و دةستةكردنةوةي دةنگ و ذاكثشاين مةيلي عةرةب و توركمان لة قيين يةكدي و بؤ خذ
ئةو قانوون و فؤرم پذكردنةوة و .  بؤ عةرةيب دةكةن، خؤيةوة، هةرچي كارئاسانيي هةيةيتهةريةكةو لة ئاس

 بؤ خؤم هثندةي ذثزةيةك بذوام كاغةزبازييةي، كة سةراين كورد پثيانواية، عةرةيب كةركووكي پث دةردةكةن، من
 و خثرا و كارثكي تايبةتوردبيين و كةركووك پثويسيت بة .  كةركووك ناچنة دةرث بةو جؤرة لة،عةرةب.  نييةپث

با خةصكي كةركووك بچن بؤ خؤيان، :"بوثرانةية، وةها كارثكيش بة خةصكگةلثك ناكرثت، كة بة كةركووكييان بصثن
وابوو، خةصكي لةو كة". ئثمة لة سلثماين هثالنةيةكمان دروست كردووة، با لثماين نةشثوثنن. كاري خؤيان بكةن

 بكةن و چيدي مثشكي "نثواين قلياسان و گؤيژة"جؤرة، با ئيدي بة نثوي كوردةوة قسان نةكةن و تةنث باسي 
 كة ئةو جؤرة خةصكة و مانةندي ئةوانة، ذثبةري كورد بن، هةرگيز . بة قسةي زل و فيشاص،خةصكي كورديش نةبةن

    .چاوةنؤذي نةمان و بنبذكردين عةرةباندن مةبة
 هيض طؤرانكارييةكي جدي بةرضاو دةكةوص لة طوزةراين خةلَكي كوردستان:  دةنطةكان

  .بةبةراورد بة ثصش أوخاين بةعس ؟
 

 لة كن ، هثزي كذينة، فرةبوون و بةهثزبووين بثتئةوةي، كة ذةنگة بة گؤذان دابنرثت و جثي سةرنج:  ئةجمةد
ئةو خؤراكة مفت و بةالشةي، ي بثجگة لةوة. خةصكي كوردستان، بة بةراورد لةگةص پثش ذووخاين ذثژميي بةعسدا

.  ئةوذؤ زيادي كردووة،كة جاران و ئثستايش، خةصك وةري دةگرت و وةري دةگرثت، مووچةي كارمةند و كارگةر
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پتر وةدووي خانووكردن و ئؤتؤمبيلكذين خةصك ئثستاكة، . ئةوذؤ خةصك بةو پووصةي وةري دةگرثت، دةتوانثت بژي
، بة ئةمة ئةوة ناگةيةنثت، كة هةموو خةصكةكة وا بن، بةآلم بةشثكي زؤري. نيت زيادة كذينةوةچكذين و و ناوماصة

   وة دةسةآلتدارةكانئةوذؤ چينثكي تا بصثي زةنگني لة بةرپرساين حيزب.  وايةتايبةت ئةوةي گرثدراوي دةسةآلتة،

  
 سةرمايةية  ئةوانةي سةر بة ئةوانن، چث بوون و گةورةترين سةرمايةيان بة دةستةوةية، بةآلم كث خثر لةو

تةواوي سامان و دةسةآلتداراين كوردستان، تةواوي كوردستان، ! دةبينثت، بثجگة لة خؤيان و خةصكاين نثزيكيان
ماصي خؤم هي خؤمة و "بة گوثرةي تيؤري بة كؤمپانيايةكي گةورةي دادةنثن و ماص و موصكي خةصكي كوردستان، 

لة بةر ئةوةي هيچ قانوونثكيش نيية سنوورثك بؤ دةسةآلت و ، بة هي خؤيان دةزانن و "ماصي تؤيش هةر هي خؤمة
ئةوذؤ تؤ و مين ئةوروپانشني، كة . بةو جؤرة بكةن و چييان بوثت بيكةندةتوانن چؤنيان بوثت، ملهوذييان دانثت، 

، ئةوان(دةچينةوة كوردستان، هةژارين و ئةو باسانةي لةوث و لة زؤر دانيشتندا دثنة گؤذث و خةصك باسي دةفتةر
 و گةآل و ئةوانة دةكةن، ئثمةين، كة لثيان تثناگةين و )دؤالرة) 10000(كة دةصثن دةفتةر، مةبةستيان دةهةزار
خةصك، ديارة نةك هةموو، پتر ئةوانةي سةر بة حيزب و دةستة . حةزيش ناكةين ئةو باسانة بژنةفني

انداية، ئةوذؤ لة كوردستان، مووچةي سياسييةكانن، يا لة نثو ئةواندا خةصك دةناسن و خزم و كةسيان لة نثوي
شتانة  و دةيان ، نووسةرانةيانة، زينداين سياسيشةهيدانة، شؤذشي ئةيلووالنة، شؤذشي نوثيانة، شؤذشي گوآلنانة

دةيان شيت ديكةوة پارچة زةوي وةردةگرن  ئةوذؤ بة نثوي سةنديكا و ،خةصك. جؤرة مووچةي ديكة وةردةگرنو 
هي وا . هي وا هةية، ئةو وةرگرتن و بةزمة، لة چةند ال و چةند شوثنةوة دةكات. ووو دةيفرؤشن و دةيكةنة خان

هةية پريي كةنةفيت مردووي سةرجثگةي چل ساصي پثشتري كردووةتة شةهثدي ذثگةي كورد و كوردستان و پووصي 
ةچي بة هي وا هةية باوكي، نةنكي، براي، خةسووي، ساآلنثكة بة مةرگي خودا مردووة، ك. پث وةردةگرثت

وةها بارثك، بةشثكي زؤري . ي هةولثري داوةتة قةصةم و پارةي پث وةردةگرثت2004ي شوبايت 1شةهيداين 
تةواوي ئةو بارة، ذةوشثكي واي . تةصةكةبازي و ساختةكاريي كردووةالمژي و خةصكةكةي، فثري مشةخؤري و 

ئابووري .  ئاراوةتةبثلة كوردستاندا  ،نةهثناوةتة گؤذث، كة بنگةي ئابوورييةكي تؤكمة و بةهثز و سةربةخؤ
. كوردستان، ئابوورييةكي پاشكؤيةئابووري . كوردستان، بة ئابووري توركيا، ئثران، سووريا و عرياقةوة گرث دراوة

 كورد، لة پثناوي قازاجني خثرا و زوو و زؤرتر دةوصةمةندبوون و وةدةستخستين پارةيةكي زؤر، بث اينسةرمايةدار
 ، بة دةوصةتةةذؤييةك، هةرچي پثوةندثكي ئابوورييانة و هةرچي پرؤژةيةكي ئابوورييانةهيچ سةخيت و سةر

پاشكؤكردين ئةو ئابوورييةدا، ذؤصثكي مةزن و لةبةرچاويان لة بة اين كوردستانةوةي گرث دةدةن وةكداگريكةر
 ة كؤمپانياريي وآلت هةية، دةيداتدةسةآليت سياسيي كوردستانيش، هةرچي كار و پرؤژةي ئابوو. هةية

. وآلتثك ئةگةر بنگةيةكي ئابووري و فةرهةنگيي سةربةخؤي نةبثت، نابثتة وآلت . و وآلتاين دةوروبةرييةكانتوركيا
.  چ پثوةندثك نيية،لة كوردستاندا هةن، بةآلم لة نثوان ئةو كؤمپانيانةدامؤبايل ئةوذؤ چةندين كؤمپانياي تةلةفؤين 

تةواوي سامان و ماص و موصكي دةسةآلتداراين كوردستان، تةواوي كوردستان، 
بة گوثرةي تيؤري بة كؤمپانيايةكي گةورةي دادةنثن و خةصكي كوردستان، 

 ،"ماصي خؤم هي خؤمة و ماصي تؤيش هةر هي خؤمة"
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، ي سلثماين لثدةيت"ئاسيا"نيت زةنگ بؤ كؤمپانيايا ةوة لة هةولثر ناتو"كؤذةك"يا " سانا"تؤ لة كؤمپانياي 
لة سلثمانييةوة بؤ فآلنة كؤمپانياي هةولثر يا . تةنانةت ئةگةر تؤ و ئةوةيشي زةنگي بؤ لثدةدةيت لة هةولثريش بن

 عرياقدا، رةبستاينعةباژثذةكاين ديكةي دهؤك زةنگ لث نادرثت، بةآلم لة نثوان باژثذةكاين كوردستان و بةغدا و 
وستراليا و سوثد و برازيل و كؤنگؤ لثدة، گةلثك لة كوردستانةوة، زةنگ بؤ ئ . پثوةند هةيةزؤر بة هاساين

زنةكاين كوردستان، يةكثك لة كارةساتة هةرة مة. هاسانترة لةوةي لة سلثمانييةوة زةنگ بؤ هةولثر لثدةي
لةو تان گوفةك و زبصدانثكي گةورةية و هةرچي پيسي سةرتاسةري كوردس. سكردن و ژاراويكردين ژينگةيةپي

، تثدا هةصدةذثژرثت، لةوسةري وآلتةوة بؤ ئةوسةري وآلت، دثت و دةذوات و بآلودةبثتةوة، بث ئةوةي وآلتةداية
 و  تا دةگاتة شووشة و پالستيكي كؤكاكؤال،لة دةصقة ذةشة ژاراويية نايلؤنةكانةوة بگرة. كةس بريثكي لث بكاتةوة

پارچة ئاسن و  و جؤرةكاين ديكةي خواردنةوة و تا كاغةز و كةوصةبةستةين و قوتوو و ؤال و زةمزةمتوكاك
ئاو و دار و چيا و دةشت و نثو هةوا و نثو ، فذث دةدرثنة سةر خاك و چيت ديكة هةنن اهةزار...لةتةئؤتؤمبيل و

و ذةوشةدا بثتةوة و باسثكي لثوة  بة،سروشيت وآليت كوردستان، بث ئةوةي هيچ بريثك، چارةسةرثك، بةزةييةك
سةدان نةخؤشي . ئةوذؤ لة كوردستان، خةصك هةر لة خؤذا دةمرن و بث ئةوةي كةس هؤكارةكاين بزانثت. بكرثت

خةصك . نثو خةصك، بث ئةوةي چارةسةر بكرثنة ان خستوونةوة و قذاني، لةو وآلتةدا بآلو بوونسةير و سةمةرة
ئةو خؤراكة، هةروا و بث . ة، كة وةري دةگرن و بة سةرياندا دابةش دةكرثتدةصثن، كاريگةري ئةو خؤراكة مفتةي

ئؤتؤمبيلة شكاوي جيهان، دةبرثنةوة . هيچ كؤنترؤص و لثنؤذينثك دثتة كوردستانةوة و دةبةشرثتةوة و دةخورثت
نيدا، هيچ ، لة پيسي و ژاراويبووك، دهؤك و كةركوورئاووهةواي سلثماين، هةولث. كوردستان و لةوث دةفرؤشرثن

، باشة بؤ؟ ئةگةر  نيية ميليؤنيدا13-12 ميليؤين و لةندةنثكي 15-14جياوازييةكةي لةگةص ئاووهةواي تارانثكي 
ژاراويكردين ئاووهةوا و خاك و سروشت، بةوةي، كة ئؤتؤمبيل زؤر پيسبووين ژينگة و مردين زوو و خثراي خةصك و 

ةسيت دةذوات و بةستةين زياتر دةخوات و كؤكاكؤال پتر بووة و خةصك هثزي كذيين بةرز بووةتةوة و پتر د
 بة ،دةخواتةوة و كاآل زياتر بةكار دةبات و دةدذثت و مةسرةف دةكات، پاساو بدرثت، ئةوة من بؤ خؤم هةرگيز

 چاوةنؤذي باري دژوارتر و گةلثك ، دانانثم، ذثك بة پثچةوانةوةيگؤذان و بةرةوپثشچوون و خؤشگوزةراني
هةرچي كارگثذيية لة كوردستان، كة ماوةي سثزدة ساصثكة، هةردوو . وةها وآلتثك دةكةم لة ،خراپتريش

ژياين خةصكي تاص كردووة، زحليزبةكةي كوردستان سةرپةرشيت دةكةن، گةندةصييةكي واي تثداية، كة 
رذا ماسي لة سة:"كورد لةمثژة گوتوويةيت. گةندةصييةكة لة سةري سةرةوة تا خواري خوارةوةي گرتووةتةوة

ي گةورة و چةپاوكةري گةورة و تانيش لةسةرذا بؤگةين كردووة و دز، دةسةآلتداريةتيي كوردس"بؤگةن دةكات
وةها . تاآلنكةري گةورة و تثذة و نةوسن و چصثسي گةورة، لة سةرةوةن و ئةوانن، كة گةندةصييةكةيان ساز كردووة

لة سةرذا و ةذثوةبةرايةتييةكان و گؤذيين سةرلةبةري، مةگةر بة لةبنذاهةصتةكاندين تةواوي دةسگا و بگةندةصييةك، 
بةرپرساين وآلتةكةي ئثمة، .  چارةسةر بكرثت، دةنا ئةويش دةسيت لث بشؤ گؤذينثكي ذاديكاالنة،بةرةوخوار، 

لث تثر دةبن و مژن و ئيدي، كاتثك يان لثهاتووة، گةنة و زةروو، تا پثيان بكرثت، خوثن دة"زةروو"و " گةنة"وةك 
و نة بن دة ر تثدةبن، نةمذ نة آلتداراين كوردستانةكةي ئثمة، هةرگيز ة دةتةقن، وةلث دةس مذ دةبن،وة ودةبنة

 حاصي بثت، چؤن چاوةنؤذي ئةوةي لث دةكرثت، ببثتة ةوآلتثك ئةو .دةشتةقن، هةر بؤية هةرگيز لث نابنةوة
سةربةخؤ، نةتةوة دروست دةكات و ئابووري سةربةخؤ و فةرهةنگي . دةوصةت و خاوةين ئابووري سةربةخؤي خؤي
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وآلتثك ئةوة حاصي بثت، چؤن چاوةنؤذي ئةوةي لث  . دةكاتة خاوةن دةسةآلتثكوآلتثك دةكاتة دةوصةت و گةل
 . دةكرثت، گوزةراين هاووآلتييان و خةصكةكةي بةرة باشيي بذوات

هيض ئامادةباشييةك لة كوردستان بةرضاو دةكةوص بؤ رووبةرووبوونةوةي : دةنطةكان 
ذييةك لةطةلَ حكومةيت قةومي عةرةيب لة ثصناو بةرذةوةندييةكاين خةلَكي هةربارطر

  .كوردستاندا ؟
 

ئةگةر هةيانبوواية، .  هيچ نةخشةيةكي لةو جؤرة، لة كن دةسةآلتداراين كوردستان هةبثتپثموانيية: ئةجمةد 
  ا ئثستاش هثزةئةوان ت. دةهثنا پثك ، بؤ تةواوي هثزة چةكدارةكاين كوردستان،ئةصبةتة لةشكرثكي يةكگرتوويان

  
بثگومان تا ئةو هثزانة .  خؤيانيان، نةكردووةتة يةك هثز و هةر حيزبة و خاوةين لةشكري خؤيةيتةكاين چةكدار
تؤ . كري كوردستان، ئةوا هةرچةندي بؤ خؤيان بانگاشة بكةن و بصثن، ميليشيا نني، ئةوا هةر ميليشيانشنةبنة لة

 كوردستان  دژي حيزبثكي ديكةي، ئامادة بثت بةو حيزبة بثت وسةيري هثزي چةكداري فآلنة حيزب بكة، كة سةر
ئةمة چ جياوازييةكي لةگةص . ئةمة ميليشياية و تؤزثكيش!! چؤن ميليشيا نييةبچثتة سةنگةرةوة، ئةمة 

و " سةگ بة حةوشة" ئةو دا هةية، كة بة ميليشيا دةژمثردرثن؟) الصدريمقتد(چةكدارةكاين موقتةدا ئةسسةدر
ةي ئةوذؤ بة موقتةدا ئةسسةدر دةكرثت، من هيچ بة دووري نازامن، سبةي بة چةكداراين كورديش "فذكان فذكان"

سةراين كورد، وا پشتيان لث كردووةتةوة، وةك بصثي نة عةرةبيان ديوة و نة كوردستان ئةنفال و . بكرثت
چاوةنؤذي هةرگيز مانثك نيية،  و تةواوي ناكوردان، زةكان زماين سةراين بةغدا و حيزبة عةرةب!كيماييباران كراوة

غثكدان، لة هثزة  ئثستا لة قؤنا، حوكوومةيت بةغدا و هثزةكاين ئةمةريكا،ئةوان.  بؤ كورد لث بكرثتذؤژثكي خؤشي
هةرگيز وشةي فيدرايل و دةسةآلتداراين بةغدا، . پاشان بةرةو هةوراز هةصدةكشثندةكةن و گچكةكانةوة دةستپث

كةواتة ئةو بارگرژيية هةر هةية و هةر دةبث چاوةنؤذي زياتر .  ئةگةر زؤر تةنگاو نةبنكوردستانيان بة زاردا نايةت،
 دةبينن و لةگةصياندا دادةنيشن،  يا عرياقي،گرژبوونةوةي بكةين، بةآلم سةراين كورد، هةر كة بةرپرسثكي عةرةب

 46ةكةي پثش "لنضالرمز اهةر بژي كورد و عةرةب "تثك لةبري دةكةن و دةكةونةوة خةياصي چئيدي هةموو 
    . ساآلن

ئةحزايب ,نصوان جةماوةرو ئةحزايب دةسةآلتدار لةكوردستان ضؤن دةبيين :  دةنطةكان
  .دةسةآلتدار هةولَي داوة بؤ نزيكبونةوة لة جةماوةر يان كةلصنةكة طةورةتر بؤتةوة ؟

  
ةوان ئ.  لة جةماوةر نةداوةانخؤنثزيكخستنةوةيارةكاين كوردستان، هةرگيز هةوصي حيزبة دةسةآلتد: ئةجمةد 

 خةصك ،ئةوان ناين جةماوةر و كوردةكةيان بة دةستة و بيانةوثت. جةماوةريان كردووةتة، پاشكؤي خؤيان
. ناين خةصك دةبذن ،ميليؤنثر و پارةدار  و خوداين هةموو شتثك و بشيانةوثدةيانكةنة و دةكةن دةوصةمةند 

كري كوردستان، ئةوا هةرچةندي بؤ شبثگومان تا ئةو هثزانة نةبنة لة
 خؤيان بانگاشة بكةن و بصثن، ميليشيا نني، ئةوا هةر ميليشيان
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وةيشي لةگةصيان نةبثت، دةبث هةميشة خةصكاين سةر بة خؤيان، گريفانپذ و تثروتةسةل و خؤشگوزةرانن و ئة
ئةوةي ئةوذؤ لةو حيزبانةوة نثزيكة، شوثين بةرژةوةندي . وةدووي بژثو و ژياندا غاردات و هةناسةبذكثي تووش بثت

كي كوردپةروةر و وةآلتپارثز و تايبةيت خؤي و خثزان و بنةماصة و عةشريةتةكةي كةوتووة، دةنا خةصكث
 ئةمةش ئةوة ناگةيةنثت، كة لة نثو ئةو حيزبانةدا، خةصكي. شوثن ئةو جؤرة حيزبانةة كوردستانييزان، ناكةونخؤبة

. كوردستانييزان نني، هةن، بةآلم دةنگيان نابيسرثت و كةس گوثيان لث ناگرثتكوردپةروةر و وةآلتپارثز و خؤبة
ةنة قةصةم، ئةوةي ئةو حيزبة دةسةآلتدارانة دةيكةن و خؤيان بة سياسةت و كوردايةيت و خزمةت دةيد

ئةوةي ئةوان دةيكةن، دژي بةرژةوةندي كوردستان و خةصكي كوردة و سووككردن و . پثچةوانةكةي ذاستة
ئةگةر دزي دةكةن و ئةگةر زةويوزاري كوردستان، كاين  دةسةآلتدارةحيزبة.  كوردة و بثبايةخكردينگچكةكردنةوة

سةر هةموو پريؤزييةكي كوردستان و كورد دةكةن كوردستان داگري دةكةن و دةفرؤشن و دةكذن و ئةگةر سازش لة 
و ئةگةر كوردستان بة نةياراين كورد دةفرؤشن، هةر بة خزمةيت كوردستان و كورد، بة كوردستانييان و نةتةوةي 

  ئةگةر ترس و پثويسيت و خؤپثداهةصواسني و .  بة سةردا دةكةنانكوردي دةفرؤشنةوة و منةتي

  
كةلثين درز و .  جةماوةري كورد، بةو حيزبانةوة، گرث نادات،ت، هيچ شتثكماستاوساردكردنةوة و مةرايي نةبث

كة جةماوةر هيچ ناصثت، هؤيةكةي . بة هيچ شتثك پذ ناكرثتةوة لة نثوان خةصك و ئةواندا هةية، ،هثندة زةالم
  . ةئةوان تثآليان بة دةستة و خةصكيش دةسيت پةتيي  ناين خةصكيان بة دةستة،)حيزبةكان(ئةوةية، ئةوان

   
                 فةزاي ئازادي . دواثرسياريشمان ثصمان خؤشة لةدةرطاي أؤذنامةطةري دةين :  دةنطةكان  

  . بة بةراورد بة ثصش أوخاين بةعس ؟أؤذنامةطةري لةكوردستاندا ضؤن دةبيين
 

. هةرچي ذؤژنامة و حةفتةنامة و مانگنامة و گؤضار و بآلوكراوةي كوردستانة، هةمووي سةر بة حيزبة: ئةجمةد 
  ة دةكات سةر بة حيزب نيية، جثگةيةك، دةسگةيةك، خةصكثك، بةرپرسثك،بانگاشةي ئةو ئةوةيشي، كة 

  
ئازادي .  كةسثكي لة پشتةوةية و كؤمةكي پث دةكرثت، دةنا ذثگة نادرثت قسة بكات و ذةخنة بگرثت

اسي ذؤژنامةيةك يا بآلوكراوةيةك، كة بذثك ب. ذؤژانامةگةري ، بة ناو و لة سةر كاغةز هةية، بةآلم لة واقيعدا وا نيية
كثشةكاين خةصك بكات و ذاسيت خباتة پثش چاوي خةصك، هةميشة دةنووكي دةسةآلتداراين لةسةرة و ذثگةي 

ئةوجا من لة . پثنادةن بة ئارةزووي خؤي قسان بكات و بةردةوام هةذةشةي داخسنت و دةمكصؤمكردين لث دةكةن
دا، ذؤژانة ذةوتار و كردار و گوتاري هةرچي ئةوروپا و جيهانة ئازادة لةم تؤ دةپرسم، ئةوة پثي دةگوترث ئازادي؟

 دةخرثتة ژثر پرسيارةوة و هةر كارثكي دةيكةن، ئةگةر يةك قيچ لة قانووين وآلتةكةوة دوور بثت، ،بةرپرسي وآلتة

 ناين خةصكيان بة )حيزبةكان(كة جةماوةر هيچ ناصثت، هؤيةكةي ئةوةية، ئةوان
 .ةئةوان تثآليان بة دةستة و خةصكيش دةسيت پةتيي دةستة،

 

ئازادي ذؤژانامةگةري ، بة ناو و لة سةر كاغةز هةية، بةآلم لة 
 .واقيعدا وا نيية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9 

 يا بة ،سةرؤكي حوكوومةتثك ئةگةر دؤالرثك يا كرؤنثكي زيادةي وةرگرتبثت. لثي دةكةنة هةصآل و لة قاوي دةدةن
 ،كردبثت، دنياي لث پذ دةكةن و پةلكثشي سةر تةلةضزيؤين دةكةن و بة دز و دةيان وشةي توند سةرف يهةصة

 ،كث دةزانثت! نثوي دةبةن و پةجنة دةكةنة چاويدا، كوا لة كوردستانةكةي تؤ و مندا وةها كارثك دةكرثت
دة؟ كث دةزانثت  چةن، لة وآلتةكةي ئثمةدا، يا بةرپرسثكي حيزيب، يا وةزير،مووچةي سةرؤكي حوكوومةت

  خانوو و زةوي و ئؤتؤمبيل و مووچة چةنديان موصك و، وآلتةكةي ئثمةبةرپرساين حيزب و سةراين حوكوومةيت
؟ سةرؤكي حيزيب وآلتةكةي لةمةذ  لة بانكةكاين ئةوروپا و وآلتاين ديكةدا هةية، و چةنديان پارةوپووصهةية

 ئةو مةسةلةية خباتة ،نامةيةك يا كةسثك هيچ ذؤژ، ئةوةي تورك و عةرةب، بث نيوةي وآلتةكة دةفرؤشثتة،خؤمان
دةكةونة نثو كچان و ) نثري( بة ئارةزووي خؤيان و وةك تةگة،بةرپرساين حيزبةكاين وآلتةكةي ئثمة! بةر باس

 Michael"هةر كاتثك مايكص مؤر!  خؤي لة قةرةي وةها باسثك بدات،ژناين وآلت، بث ئةوةي كةسثك بوثري
Moore"يان لة ترؤپكي وة، توانييان ذةخنةردستانيش بث ترس و دانبةخؤداگرتن و خؤخواردنةةكاين كو

 خستنة بةر باس و هةموو كورد بة هةموو ،دةسةآلت و سةركردة و بنكردة گرت و هةموو كارة دزثو و ناذةواكانيان
 و بنووسن و پثشان تثك بصثنچ هةموو ،هةر كاتثك ميدياي كورد و ميدياكاين كوردستان توانييانچتثكي زاين، 

بچنة نيو ماص و موصك و ژمارة حيسايب بانك و  ئاشكرا كةن و پةردةپؤشكراوةكان،بدةن و تةواوي شاراوةكان و 
لة هيچ شتثك نةسصةمثنةوة و تووشي هيچ سزا و خواردنةوةي بةرپرسةكامنانةوة و و  نووسنت و خواردن ژووري

    .ژنامة و ذؤژنامةگةري و ميديا، لة كوردستاندا ئازادة، بةصث ذؤنانبذينثك نةبن، ئةودةمي دةشث بصثني
  

25/8/2004 
 " ئةجمةد شاكةيل"كاك بةأصز  زؤر سوثاسيةوة"دةنطةكان"  بة ناوي ساييت لةكؤتايدا

   .دةكةين بؤ وةآلمدانةوةي بة ثرسيارةكامنان 
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