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 ئةدي كث گوناهبارة؟
 

 ئةجمةد شاكةيل
لةو . و بة تةواوي ئةندامانييةوة كؤ بووةوة) مؤرزةرد، كةسك، (  ذةنگةكانييةوة پةرلةماين كوردستان بة هةرسث، لة سلثماين2002-10-8ذؤژي سثشةممة 

 بة نامةوث:"لة نثو قسةكانيدا گويت. ديت كوردستان قسةي كر سةرؤكي پارتيي دميوكرا،جضينةدا دواي سةرؤكي پةرلةمان و جةالل تاصةباين، مةسعوود بارزاين
كةين، بةآلم باوةذ بكةن  هةرچةندة ئثمة لة مةسئوليةت ذاناخةياصيش بؤ ئةو كاتة ناخؤشة بگةذمثةوة هي شةذي ناوخؤ، بةآلم ئةگةر دادگايةكي عاديالنة بكرث،

 بارزاين، كة نايةوث بة خةياصيش بؤ ئةو كاتةي شةذي ناوخؤ .1"دةردةچني> شاكةيل-ةيمةبةسيت خؤي و تاصةباني<بث گوناهترين كةس ئثمة ئةو دوو كةسة
بگةذثتةوة، ئةوة مايف خؤيةيت، بةآلم كة ئةو و تاصةباين بثگوناهترين كةس بن لة شةذي ناوخؤدا ئةمةيان هةم وانيية و هةميش دةبث خةصكي كورد و 

و لةشكر و دوو هثزي دودوو دةسةآلت و شةذي ناوخؤ و شةذي نثوان پارتيي و يةكيةتيي، شةذي نثوان . نكوردستانييان، ئةو حوكمة بدةن، نةك ئةوان بؤ خؤيا
خةصكانثك كة . سةراين پارتيي و يةكيةتيي ناتوانن هةروا بة سووك و سانايي خؤيان بثگوناه دةركةن. 2دةيان هةزار مرؤضي تثدا كوژراوةچةكدار بووة و 

ي داذثژراو ئةجنام ةيةكي بةرهةمهثنانيش دةكةن، ئةگةر بةرهةم و كارةكةيان باش نةذوات و بةپثي بةصثن و بةرنامةگةلثكسةرپةرشتيي كارگةيةك يا دةسگ
لة ذثگةي كؤميتةيةكي دةبث ئةوة خةصكة و  ئةوة گةلة، كة .  دةهثصنبةجثبؤ كةسثكي ديكةي شياو و تواناي دوو دةست لة كار دةكثشنةوة و نةدرثت، بث سثو

من پثش هةر شتثك لة بارزاين دةپرسم ئةگةر واية و .  تةواو بثاليةنةوة، لة هةر كةسيش پثك دثت با بثت، بذياري بثگوناهيي سةراين كورد بدات،بثاليةين
امان و هةموو  بة تةواوي ئةند،چ تاوان و بةرپرسييةكيان لة شةذي ناوخؤدا نيية، ئيدي بؤچي لة كايت يةكةم كؤبونةوةي پةرلةمان> خؤي و تاصةباين<ئةوان

داواي . داواي لثبوردن لة گةيل كوردستان دةكةم: "بةم شثوةية انةدا،  لةبةردةم ئةو هةموو ئامادةبوو،دا و2002-10-4 لة ذؤژي ،ذةنگةكانييةوة لة هةولثر
ان بوورن گةورةيي خؤيانة نةمشان بوورن مب. لة غةيري داواي لثبوردن شتثكي ترمان نيية بيصثني. لثبوردن لة كةس و كاري قوربانيةكاين شةذي ناوخؤ دةكةم

كي  كة هةصةية،مرؤضي تاوانبار يا كةسثكداواي لثبوردن گةورةيية، لث . ! داواي لثبوردين لة گةيل كوردستان كرد3"ئةمة ملي ئثمة و ئةوة چةقؤي ئةم ميللةتة
، دانپيانانة بة كردن و ئةجنامداين هةصة و تاوان و داواي لثبوردن. دن دةكاتاي لثبوركردبثت يا كارثكي نابةجث و چةوتييةكي لةهةمبةر خةصك ئةجنام دابثت، داو

 و ملي خؤي دةخاتة ئةگةر بارزاين هةست بة هةصة و تاوان و چةويت ناكات بةرانبةر بة گةيل كوردستان، ئيدي بؤ داواي لثبوردنيان لث دةكات. كارثكي نةباشدا
زانثت، كة ميللةت بةرانبةر ئةوان، وةك دةسةآلتدار و سةركردة، نةك هةر ناتوانثت و ناوثرثت چةقؤيان بة ملدا بارزاين بؤ خؤيشي چاك دة؟ بةر چةقؤي ميللةت

 لةبةر مةراييكار و خؤبةرةپثشةوة و بةخت بةدميللةيت. بةرزةپثيش لةبةردةمياندا قيت ذادةوةستثكةون، چةپصةيان بؤ لثدةدات و دةثنثت، بةصكة كة دةريش 
ةتوانثت بگاتة دامثين تةالر و  لةكوث د،ميللةت لةبةر پاسةوان و پرسگة و پشكنني!. وا دةنگي دةگاتة سةركردةكاين خؤي ك،ةوة و هةلپةرستماستاوساردكةر

 قسةي خؤي ازاديدا دةتوانثتئميللةت لةيةكساين و . ژياين بارزاين و تاصةباين و سةراين ديكةي ئةو دوو حيزبة دةسةآلتدارة، لة سةريذةش و قةآلچواالنجث
كات ب ئةو قسةيةي كرد، نةدةبوو لة سلثماين خؤي و تاصةباين بة بثگوناه و بثتاوان دةرركة لة هةولث ،بارزاين. جضاكي نايةكسان، دةستةمؤيي دةئافرثنثت. بكات

خؤي و < كة ئةوان،لة سلثماين ئةوةي گوتبايان بةپثچةوانةوة، لة هةولثر ئةو داواي لثبوردنةي نةكرداية و تةنث . و نةدةبوو لة سلثماين ئةو قسةية بكات
دابنرثت بؤ دادگاييكردين تاوانباراين جةنگي ناوخؤ، " دادگةيةكي ناعاديالنة"ذةنگة ئةگةر . !داواي لثبوردن لةچي و بثتاوانيي لةچي. بثگوناهن> تاصةباين

 كة بارزاين و ،مرؤض ناتوانثت بةوة باوةذ بكاتةوة، هةرگيز جةنگة خبوثنرثتو ئةودةمي بارزاين و تاصةباين، بثگوناه دةرچن، دةنا ئةگةر دادوةرانة ديرؤكي ئة
نةك تةنث لة ). پارتيي و يةكيةتيي(، كة ئةوان هةردووكيان سةرؤك و ذثبةري پارتييةكاين خؤياننتاصةباين لة شةذي ناوخؤدا بثگوناه بن، لة سؤنگةي ئةوةوة

 كث هةية لة قسةي سةرؤكي حيزب و ذثبةري حوكوومةت و دةوصةت بتوانث دةرچثت و بةرانبةريان بصث ،يشداكوردستاندا، بةصكة لة هةموو ذؤژهةآليت نثوةذاست
وةك تةواوي –سةرباري ئةوةش . لةل؟ مةگةر هةموو شتثك بة ئاگاداريي و لةسةر بذياري ئةو سةرؤك حيزب و خاوةن دةسةآلتانة ناكرثت و ئةجنام نادرثت

كوشتين  و  لةبةينربدن ،جاذداين جةنگ و ئاشيت و.  ئةوان بؤ خؤيان فةرماندةي تةواوي هثزي چةكداري حيزبةكاين خؤيانن-وآلتاين تؤتاليتثر و ديكتاتؤري
ئةگةر . دةدرثتدراوة و  لة لةتة كوردستانةكةي بندةسيت ئةواندا، بة ئاگايي و پثزانيين بارزاين و تاصةباين ئةجنام، تةواوي كارگةلثكي لةو جؤرة،خةصك و

ين و تاصةباين لة شةذي نثوخؤدا بثگوناهترين كةس بن، دةي گوناهبارترين كةس دةبث كث بثت؟ تؤ بصثي گةيل كوردستان، ميللةت، خةصك، مرؤضي ئاسايي، بارزا
جةزا و خولة و ةر و ئةختپثنراو، شةذكةر و شةذخواز و ئاگري شةذ خؤشكةر بووبن؟ تؤ بصثي حةمة و نةدار و چةوساوةي كوردي هةميشة خاهةژار و ژن، زارؤك، 

كة بثت؟ ئةگةر بارزاين،د ئاگري ئةو شةذةيان هةصگريسان كة،لةو شةذةدا تاوانبار و بةرپرس بن و ئةوان بن... و فامت و عةيشث وزرار و مةغديد و حةمةد و عةگيد
كة لة ةيان مايف خؤيةيت، وةلث تاصةبانييةك، ئةوداكؤكيي لة خؤي دةكات، تةمةين لة تةمةين تاصةباين كةمترة و هثندةي ئةويش سياسةيت نةكردووة، 

                                                 
.2002-10-9، چوارشةممة 2884 و كوردستاين نوث، ژمارة 2002-10-8" كوردسات"كةناصي تةلةضزيؤين ئامسانيي   1  
. دةنا چ جياوازييةكي ئايديؤلؤژي لة گؤذثدا نيية و دةكرا و دةكرثت لة چواچثوةي يةك حيزبيشدا كاريان كردبا و كار بكةن و ئةم هةموو  گؤبةندةيان بة خةصكي كورد نةگثذابا2   

.2002-10-5، شةممة 3808 و برايةيت، ژمارة 2002-10-4" كوردستان تيضي" كةناصي تةلةضزيوين ئامساين  3  
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وةك  و -5"سن الرشد"هثشتا نةگةيشتبووة تةمةين پثگةيشنت و ذةسني و  4"ئةو وةختة عومري پثنج و شةش تفلي دةبستان بوو"بارزاين،  – ةوة1964
 6"مامؤستاي كةرتكردن و جاشايةيت لة نثو ذووناكبرياندا"بةي كة بارزاين بؤ خؤشاگردثكي گوثذايةصي مامؤستاي شةذي نثوخؤ و دووبةرةكي، ئيرباهيم ئةمحةد، 

سازكردين شةذي ناوخؤ  و تاكة خاصي هاوبةش لة نثوان ئةندامةكانيدا، ، كة تاكة هؤيةك بؤ درووستبووينبة كردةوة ذثبةرايةيت دةستةيةك دةكات  دةبات،نثوي
 تاصةباين لة كردنةوةي پةرلةماندا لة هةولثر . موجامةلةيةكي زياد لة پثويسيت تاصةباين بثتذةنگةو نةهثشنت و قذكردين ماصي بارزانيية، ئةمةيان جثي گومانة يا 

 .هثناةكةي بة تؤپةصثك خؤزگة كؤتايي پث، گوت گويت، كة زؤر لةمثژة لةو پةرلةمانةدا قسةي نةكردووةكة زؤر تامةزرؤي قسة بوودا،2002-10-4لة 
ئةو بؤ دةركردبث و " نةفريعاميان" نگريساندبث وكة خةصكي ديكة كردبثتيان و هةصيا ئةوةي، خؤكوژي دةكات، وةكوا باسي شةذي ناوخؤ و..." خؤزگةكاين"

 ي ذثبةري شةذي براكوژي و خؤكوژيي بووة ئةو بؤ خؤئاوذدانةوةيةكي خثرا لة مثژووي ژياين سياسيي تاصةباين، ئةوةمان بؤ دةردةخات، كة . خؤي تثيكةوتبث
 بة هةموو ،ساآلنثكة شةذي براكوژي و خؤكوژي دةخاتة قاصيب ئايديؤلؤژيا و فةلسةفةوة و. وارةدا هةموو جؤرة ذثگةيةكي تاقيكردووةتةوةلةو بو ساآلنثكة 

 بارزاين بة دژايةتيكردين نثوي مثشكي هةزاران الو دةشواتةوة و ساآلنثكة. دةئةزموونث هةموو شثوة بةدةوكارييةكي تثدا ، وشثوةيةك پاساوي بؤ دةدؤزثتةوة
نةوشريوان مةال ماتؤر و عومةر دةببابة و عةيل عةسكةري و مةگةر،  .ات بؤ لةنثوبردين ئةو بنةماصةيةمثشكيان دةئاخنث و  پةروةردةيان دةكات و ئامادةيان دةك

هةموو سةرباز و ديكةش، ئةوانة و زؤري !  نني نةبوون و قارةماناين ئةو ذثبازةي تاصةباين... و كؤسرةت ذةسووصمستةفا و مةال بةختيار و جةبار فةرمان و
 كة شةذي براكوژي نةبوواية، دةي بؤ كردي؟ خؤ ئةو خؤي دةسيت بةو ، بةوةيتاصةباين كة خؤزگة دةخوازثت.  و بوونپثشةوا و ئةندازياراين شةذي براكوژين

ةوا تاصةباين بة تاكذةوي و ذاخيؤسةپاندن بة سةر هةضاصةكاين خؤيدا ئةگةر بارزاين پرس و ذاوثژثك بة دةوروبةري خؤي دةكات، ئ. شةذة كرد و خؤي داميةزراند
ئةو بوو . كوردي دةكردپثشمةرگةي كوردستان و شؤذشي و دواتر پثشي لةشكري عرياق دةكةوت و شةذي 1966 ساآلين ، كةخؤي بووتاصةباين .  بة ناوبانگة

 ذابوو  بوو، بةصكة سةرؤكي هةموو كورد بوو،باشووري كوردستان نةتةنث سةرؤكي پارتيي و ، كة)تةفامةالمس(باوكي ويدژي دژي نةك مةسعوود بارزاين، بةصكة 
خؤ تةنث پارتيي و ماصي بارزاين، نيشاين تريي  . كردةك ناو و ناتؤرةي دزثو ناودثري و شووصيي لث هةصكثشا و بة بةكرثگرياو و چؤميب و خثص و هةزاروي

 و سؤسياليست و گةل و  ئةم چةندين ساصةدا، بةصكة لةوپةذي چةپ و كؤمؤنيستةوة تا دةگاتة ئيسالمي و كؤنةپارثز لة ماوةي،تاصةباين و دةستةكةي نةبوونة
. ئةنگثوراون و بريندار كراون بةدةسيت ئةوان و ، تووشي شةذ لةگةص ئةواندا هاتوون، بة كؤمةص و دةستة و تاكةوةتةوةييةوةنةناپةكةكة و پاسؤك و نةتةوةيي و 

ئةوة ديتين مرؤضثكي ئاسايي ".  بةشةذ دث؟ئةوة ديسان يةكيةتيي لةگةص كث:"وتثكي هةولثري دةگثذنةوة، كة كاتثك  شةذ هةصدةگريسايةوة، دةيگلة پريةژن
لةبري ئةو يان بدرثتث، "كونةپةپووي شةذ"ناوي تاصةباين و دةستةي تاصةباين شايستةي ئةوةن، كة ناز .كوردة، لةمةذ شةذخوازي تاصةباين و يةكيةتييةكةي

 دوو پارچة نةبوواية، خؤزگة دةخوازث بةوةي،تاصةباين نييةكةي، كة ئةجنومةنة نيشتما. هةموو خزمةتةي بة فةرهةنگيي شةذي براكوژي و نثوخؤيان كردووة
تيي نثو پةرلةماين ذاونا نداماين پار پةرلةماين هةولثري تؤپباران كرد و سووتاندي؟ مةگةر خؤي نةبوو ئةتةالريمةگةر خؤي نةبوو . خؤي كردي بة دوو پارچةوة

و پةرلةماين كرد بة دوو كةرتةوة؟ مةگةر خؤي نةبوو پةرلةماين نةهثشت و كوودثتاي بة سةر حوكوومةيت هةولثر و لة پةرلةماندا كرد؟ ينان و لة هةولثر وةدةر
 دان بةكةسدا تاصةباين ئةگةر دةسيت بذوات،. بووؤ خؤي لثي ياخي بوو كة دةكرا پثش چةندين ساص كرابا، هةر ئةو بؤ خؤي نةيدةكرد و ئةو ب،ئةو كؤبوونةوةي

دةست جؤرة سازشكارييةكة و، دةگري و قژي خؤي دةذنث و ئامادةي هةموو وةك كةساين نثزيكي خؤي لثي دةگثذنةوة، كة الواز و بثدةسةآلتيش بثت، . نانثت
ئةو بوو . هةر بؤ خؤي كرديتاصةباين لةتكردين حوكوومةتيش . داتة دةستةوةشثوةيةك دةدةوةستث و خؤ بة هةموو لة سةر سينگ لةبةردةم نةيارةكةيدا ذا

ئةو و . !ذةشةوة بة دووربني تةماشاي هةولثر بكاتمةسعوود بارزاين، دةبث لة سةري : گوتاندةيئةوان بوون پارتيي لة پريمام و سةري ذةش توند كردبوو و 
لةتكردين حوكوومةت لة اليةن  .، وةك گاصتة پثكردنثك بة جامانةي سووري بارزانييان"سةري سوور"ذيبوو بؤ گؤيان "سةري ذةش"دةستةكةي وي بوون، نثوي 

ي دةنگ، بةپثي دميوكرايت %49. دا1992بژاردين  كة وةريان گرتبوو لة هةص بوو،ي دةنگي خةصكةوة% 49تاصةبانييةوة لة ئةجنامي قايلنةبووين بة 
 لة چ لة چ جثيةك،.  دةكاتة كةمينة دواي ساآلنثكي زؤري بازرگانيي بة چةپايةيت و ماركسايةتييةوة، ئثستا باوةذيان پثيةيت، كة ئةوان بؤ خؤيانپةرلةمانيي،

 جيهانةدا، بووة و ذوويداوة، كة كةمينةش حوكوومةت بؤ خؤي دروست بكات؟ ئةگةر هاتبا و بةپثي تيؤري و مؤدثلي تاصةباين و وآلتثك، لةنثو چ گةلثكي ئةم
يةكثكي زؤرينة و يةكثكي . دنيايةدا دوو حوكوومةت هةبووايةكيةتيي بوواية لة شثوةي فةرمانذةوايي و دةسةآلتدا، دةبوو ئةوذؤ لة نثو هةر دةوصةتثكي ئةو ية

كارثكي پثشةنگة لة  كورد،رلةماينئةو كارةي تاصةباين و قوتكردنةوةي حوكوومةيت كةمينةي سلثماين و مانةوةيشي تا ئثستا، دواي يةكخستنةوةي پة!. كةمينة
ةوة، كة شةذي نثوخؤي نثوان پارتيي و يةكيةيت دةسيت 1994لة .  !وةشثتةوةبي ي تةنث لة تاصةباين و يةكيةت مةگةرزانسيت سياسةت و دةسةآلتدا و

                                                 
: شاعريانة، شثخ ذةزاي تاصةباين مةزن، كة دةصثشثخي نيوة بةيتة شيعرثكي 4  
ديواين شثخ ذةزاي تاصةباين، كؤكردنةوة و چاپكردين عةيل تاصةباين، : بنؤذة". ئةو وةختة عومري پثنج و شةش تفلي دةبستان بوو) ذةزا( واليي سنةي شذ كرد    كة عةبدوصآل پاشا لةشكري"

.35، ل1946نةي مةعاريف، بةغدا چاپخا  
كةوتنة كار، ) باوك(دا، كة تاصةباين و ئيرباهيم ئةمحةد، لة پارتيي دميوكرايت كوردستان جيا بوونةوة و دژي بارزاين1964ة، لة مارسي  "1946ئايب "  مةسعوود بارزاين، كة لةدايك بووي 5

.  ةسيين قانووين، پذ نةكردبووةوة ساصيي، كة ئيدي مرؤض دةگاتة تةمةين پثگةيشنت و ذ18هثشتا   
.166، ص2002، دار ئاراس، هةولثر1975-1961الثالث، ثورةايلول ‘البارزاني، مسعود، البارزاني والحركةالتحرريةالكردية، الجز  6  



 3

ئةمة تةنث ژمارةيةكة، هي ئةم ساآلنةي .  كةس لة نثواندا كوژراون9630 - بة قسةي ئةوانةي كة لة دةسگةكاين ئةو حيزبانةوة نثزيكن-پثكردةوة و تا ذاگرتين
ئةمة بثجگة لة .  ئةوةندةي ئةو ژمارةية-خوا دةزانث زياتريش-بيست سيدرثن، ذةنگة بگاتة ةوة ژمارةي كوژراواين شةذي نثوخؤ بژمثر1964ئةگةر لة . دوايية

 ين هةزاران مرؤضوثر و شةل و كةذ و الص و سةقةتكرد، كسووتاندين گوندان، كوشتين خةصكي بثتاوان و ناچةكدار، وثرانكردين خانوو و لةنثوبردين ئاژةص
، تاصةباين و خزمةيت نةياراين كورد، دواي حةفت هةشت ساآلن كوردكوژي و 1971ساصي . وو حيزبة ئةجناميان داوةكة ئةو دهةزاران جؤري ديكةي تاوان،...و

 بةرةوباوان ئيرباهيم ئةمحةد، حيزب و هثزة چةكدارييةكةيان هةصوةشاندةوة و، بارزاين بة گةورةيي و دووربيين و سينگفرةواين خؤي، بةخشيين و لثيان بوورا و
ئيدريس (، بة تؤبزيي و فةرماين ئثراين ئيسالمي، پارتيي دميوكرايت كوردستان و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان1987ساصي  . رتيي كردنةوة تثكةصي پاو

ي هةوص و ئثستاش هةرچةندة بؤ خؤيان باس. ةوةهةصداي، پثكهاتين ئاشتييان مؤر كرد و شةذي نثوانيان ذاگرت و الپةذةي نوثيان )بارزاين و جةالل تاصةباين
 خؤيان بةرانبةر ذووداوة يكؤششي مامؤستا عةزيز موحةممةد و خةصكانثكي ديكة دةكةن، لة چثكردين ئاشتيدا، وةلث  پثويسيت و الوازي و بثدةسةآلتي

ئةم ئاشيت و يةكخستين  - بثجگة لةوةي كة ذةنگة چاويشيان لث سوور كرابثتةوة -وروبةر و ئةمةريكاعرياق و هةصوثسيت دةوصةتاين دةمةزنةكان و دؤزي 
وةك كة –دةنا مامؤستا عةزيز موحةممةد و هةر سي چل ميليؤن كوردةكةش چةندي هاواريان كردبا و ئاشتييان ويستبا  مان و بةزمةي بة سةرياندا سةپاند،پةرلة

ثكي، بة دةسيت خؤيان بثت، ئةوا زؤرينةي بة دةسيت ئةوان بذياري شةذ و ئاشتيي، ئةگةر بذ.  و نةياندةژنةفت ئةوان خؤيان لث كةذ دةكردن-هةميشةكردوويانة
 كورد و پاراستين كورد  باآلي نةتةوةيي، لة بةر خةصكي كورد و بةرژةوةندي2002، نة 1987، نة 1971دةستةي تاصةباين، نة  .خؤيان نيية و، پثيان دةكرث

 . ، وةك سةركردة و دةسةآلت و حيزب، وةها كارثكيان كردووةوةندي خؤيان، ئاشتييان چث نةكردووة، بةصكة لةبةر مانةوةي خؤيان و بةرژةو يةكيةيت كورد
، گؤمي خوثنيان ساز  لةجثي بارزاين بووايةن، و، بارزاين كردي، دةنا ئةگةر دةستةي تاصةباين سةركةوتبان و دةسةآلتيان گرتبايةتة دةست1971ئاشتييةكةي 

ةولثر، كة ئثستاكة تاصةباين و شاگردةكاين تثي دةچنةوة و سوثند بة قورئان و شةرةف و نيشتمان ئةم پةرلةمانةي ه. دةكردكةوص دةكرد و نيوةي كورديان 
ئةم پةرلةمانة هةر ئةو . دةخؤن، كة بيپارثزن و خيانةيت لث نةكةن، هةر ئةو پةرلةمانةية، كة بؤ خؤيان تثكيان دا و دايانة بةر تؤپ و فيشةك و سووتانديان

 ان بة غةدرلثكراو دةزاين و ئةجنامي ئةو هةصبژاردنةيانخؤي) يةكيةتيي(تثيدا هثنابووة و ئةواندةنگي خةصكي % 49 يو يةكيةتي% 51پةرلةمانةية، كة پارتيي 
 ئةوي ئثستا پثي ذازين، ئةوسا پثي ذازيي بووايةن، شةذي ناوخؤ .بةرپا كردلة سةري  اني1994 هةصبژارد و شةذي نثوخؤي انپث باش و ذاست نةبوو و شةذي

خةصكاين سةر بةو دوو حيزبة، لة گةورةترين كةسيانةوة تا دةگاتة  دوو حيزبة و ئةوهةردوو سةركردايةيت   .دةقةوما و ئةم ئاشتبوونةوةيةيشي نةدةويستنة
دةبوو ئةوذؤ .  كورد بكةننزمترين و بچووكترين كةسيان، لة مةزنترين بةرپرسيانةوة تا دةگاتة گچكةترين چةكداريان، دةبوو يةكبةيةك داواي لثبوردن لة گةيل

ئةوان چؤن لة ذوويان دثت بنؤذنة چاواين منداآلن و ژنان و دايكان و . دادگةيةك بؤ تةواوي بةرپرساين ئةو دوو حيزبة دابنرثت و، هةموو بدرثنة دادگةي گةل
نة بدةنةوة؟ ئايا ئةوان دةتوانن گيان بكةن بة بةر تاكة باوكاين كوژراوةكاين شةذي نثوخؤي خؤيان؟ ئةوان چؤن دةتوانن بةرسضي هةزاران پرسياري ئةو خةصكا

 يز نة پرسيان بة گةل كردووة و نة كة ئاشتيي دةكةن خؤيان دةيكةن، كة شةذيش دةكةن هةر خؤيان دةيكةن و هةرگيةك كةسيش لةو كوژراوانةي خؤياندا؟ 
كة گةل ئةوةي نةكردووة، ئةوان بؤ ئةو باسة  بووة، "هيچ بة دةست" گةل  دادگةي بؤيان دانةناوة، چونكة گةل هةميشة. ان بؤ كردووةشيحيسابثكي

ئةوانن كة شةذيان دةكرد دووجاران داواي چةپصةيان لة كورد دةكرد، هةريةكةو بؤ . دةورووژثنن؟ شةذي ناوخؤ لة ئةستؤي ئةوانداية نةك خةصكي ئاسايي كورد
 ئةوانن ئةوةي لة كايت شةذي ناوخؤدا، چةپصةي بؤ لثنةدابان، بة تاوانكار و اليةنگري نةياراين .ئةوانن كة ئاشتيي دةكةن داواي چةپصة لة كورد دةكةن. خؤي

ئةوان بة هةزاران زارؤكيان بث باوك وهةزاران ژنيان بث مثرد و هةزاران دايكيان بث كوذ و هةزاران خوشكيان .  كورد و اليةنگري اليةكةي ديكةيان دةداية قةصةم
ئةگةر كةسثكي ديكة لة جثي .  دةبوو شةرم لة خؤيان بكةن-كة بةرپرسي سةرةكيي شةذي نثوخؤية– تاصةباين لة هةمووانيش زياتر و ئةوان. بث برا كرد

ئةم سةرانة  .7 دةبوو جارثكي ديكة توخين سياسةت نةكةوتبا و كوردستانيشي بةجث هثشتبا،وثستگانةي تثكشكان و دؤذانانة دواي ئةو هةموو تاصةباين بوواية،
هةموو كةس دةزانثت جةنگ، لةنثوبردين مرؤض، ئاژةص، ذووةك، ژيان و ذووخاندن و . گةر سةري كورد نةبووناية، خؤيان دةكوشت، بةآلم خوثين كورد هةرزانةئة

وةز لةم جيهانةدا هةبثت، بذوا ناكةم كةسثكي مثشكساغ و هؤشدار و بة ئا. سووتاندن و وثرانكردن و تثكداين خاك و  ژينگة و شارستانييةت و بةرهةم و بوونة
حوسةين دژي يةزيد، گيضارا دژي ئيمپرياليزم، – جةنگ لةپثناوي داد و مرؤضدا ة دةسةآليت داگريكار و ستةمكاران،، ئةگةر جةنگةكة دژ بحةزي لة شةذ بثت

ئةوةي لة نثو .  ناوةكييجةنگيي دةرةكي و جةنگي.  ئثمةي كورد، ساآلنثكة گريؤدةي جةنگني . نةبثت-... وفةلةستيين دژي ئيسرائيل، كورد دژي داگريكاراين
ژن و زارؤك و نةدار و هةژاري كورد، بة . كورد،  زيامنةند بووة، مرؤضي ئاسايي كورد بووة-كورددا، لة هةموو كةس زياتر لةو جةنگانةدا، نةمازة جةنگي كورد

. ، لة هةموو كةس سوودمةندترة لة ئاشتيي، ژن و زارؤك و نةدار و هةژاري كوردةئةوةي لة نثو كورددا. پلةي يةكةم و  مةسةلةميللييةكةيشي بة پلةي دووةم
ييةك لة دينت و هةصوثستةكاندا، پثشان دة ئاشيت و سازكردين ئاشيت، ئةرثنهةرچةن. ئاشتيي مزگثين ژيان و دواذؤژثكي باشتر بة خةصكي كورد دةبةخشثت

                                                 
بووم، لة ماصثك  لةگةص چةند دؤستثكدا ذؤنيشتبووين، ، كايت گفتؤگؤي نثوان يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و حوكوومةيت عرياق،كة چوار ساصثك بوو لة سوثد 1984ساصي  7 

بةذاسيت زؤرم پث سةيرة، تاصةبانييةك بةو پاشخانةيةوة، كة ساآلنثكي زؤر لة خزمةيت : "باس هاتة سةر بزاضي كورد و جةالل تاصةباين، كابرا گويت . ذؤژنامةنووسثكي سوثدييشي لثبوو
خةصكي كورد چؤن دةتوانن، وةها كةسثك بة ذثبةر و سةرؤكي خؤيان بزانن و شوثين .  بثتةوة مةيدان و سةري بزاضةكة1975بووة، دواي ساصي حوكوومةيت عرياق و دژي بزاضي چةكداريي كورد 

. !"بكةون؟  
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ئاشتيي وةك .  خاصثكة منرةي پث وةردةگريثت،شةذنةكردن. يية، كة سازكاراين منرةي پث وةرگرندةدات و دثنثتة گؤذث، وةلث قارةمانييةيت و خاصثك ن
ئةوي ئاشتيي ساز دةكات، پثويست ناكات چةپصة و هةصهةصةي بؤ لثبدرث و . فةلسةفة، ذثسا، قانوون و سروشت، گةرةكة ئاسايي بثت و جةنگ نائاسايي

ةگرث و هؤمشةندانة ذةوتار و هةصسوكةوت دةكات و لةخؤبوردوويي و بةخشندةيي دةنوثنث، ئةوة، كة ئةوي شةذ ناكات و خؤي د. دةستخؤشيي لثبكرث
خةصكي كورد دژي جةنگ بووة و سةراين كورد بؤ خؤيان، جةنگخواز بوونة و داوايان لة خةصك كردووة، كةوةدوويان . شايستةي چةپصة و دةستخؤشيلثكردنة

كة دةبث ئثستاكة مثشكي قورميشكراوي دةيان هةزار اليةنگراين خؤيان، لة وشة و ذستة و ةك خةصكي كورد،  ئةوانن، ن.كةون و شاباشيان بؤ بكةن
 و وشة و -كة پثم وانيية هثندة هاسان بثت–دةستةواژةگةلثك، كة لةهةمبةر يةكديدا و بؤ سذينةوةي يةكدي، بةكاريان دةبرد، پاكژ كةنةوة و بسذنةوة

 خؤ بة ذووناكبري و ذؤشنبريزاين كوردة، كة  بة الي منةوة سةيرة، هةصوثسيت خةصكاين زؤرئةوةي كة يةكجار. كانة بئاخننمثش دةستةواژةگةلثكي نوث دةو
دةستخؤشي و پريؤزبايي، لة هةردوو سةركردةي پارتيي و يةكيةتيي دةكةن و ئةم يةكبوونةيان، بة گاضثكي بوثرانة و كوردانة و نيشتمانييانة و دةيان شتانةي 

زؤرثنةيةكي ئةو جؤرة خةصكانة، لة مثژووي چل ساصةي كوردكوشتنةكةي ئةو دوو بةرة بابةدا، بؤ خؤيان .  دةدةنة قةصةم و باسي لثوة دةكةن و دةنرخثننديكة
يان دزثو دةكرد و بة بةشثك بوون لة ئاگرخؤشكةراين جةنگةكة و بؤ خؤيان يةك لةو دوو اليةيان هةصبژاردبوو و لة سةنگةري يةكثك لةوانةوة، اليةكةي ديكة

. ئةم بابةتة ذووناكبريانة لة شةذ و لة ئاشتيدا، دةستخؤشيكردنيان كردووة بة پيشة و پثوةي دةلةوةذثن. شةيتان و بةآل و خراپة و دزثويان دةناساند
دةستةي ئةشهةدوبيلالئاسا، ن لةبةردةم دةسةآلتدا، ئةوا. نييةنةبووة و چ باج و گومركي لة سةر ذووناكبرياين توويت ئاسا، لة هةموو دةور و زةمانثكدا قسةيان 

 و كام خوان چةور و كام جث بژثو بثت، ئةوان لةوث قؤناغيان بؤي هةصدةپةذنها ئاو، ، مةميوون ئاسا، دةسةآلت چؤين بووثتةنث بة گرثي ملدا دةدةن و
ة و اين كوردم پث شةرمهثنةر)ذووناكبري، ذؤشنبري(ة هةصوثسيت فةرهةنگييمن چةندة قسةكاين بارزاين و تاصةبانيم پث شةرمهثنةرة، دةهثند.  و دةخةنخستووة

كث بث ئةگةرنا، ". كلمة حق في وجه سلطان جائر"ثكي ستةمكاردا دةدا رذووي دةسةآلتدا ةذاستگؤ ئةوةية، كة وشةيةكي ذاست ببةالي منةوة ذووناكبريي 
، دةگرمذةخنة من بؤية  .دصنيا، تةواوي كوردستان وآليت بثت و تةواوي كورد كةس و باواين؟كث بث حةز نةكات ئاسوودة و ئارام و ! حةز بة ئاشتيي نةكات

 خاك و مرؤض  و ژياين مرؤضي كوردم گةرةكة، دةنا ئةگةر مرؤض وثژدان و بذوا و ذاستگؤيي خؤي نةكاتة دادوةر و دصي بؤخؤشتركردين وآليت كوردچاكتركردن و 
                                                                                               .اباشكردن، كارثكي گةلثك سةخت نييةپةسندان و پياهةصدان و شنةسووتث، 

                           
 17-10-2002  

                                                                                                                                                                                       
                                                                     

 
 

  


