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   يا هةوثساريهةوةساري
 ئةجمةد شاكةيل

22/10/2003  
ملمالنثي نثوان دوو هةوة يا هةوث، پثي دةگوترثت، . ، كة هةردووكيان مثرديان بة يةك پياو كردبثت بةكار دةبرثتو ژنهةوة يا هةوث، لة زماين كورديدا، بؤ دو

و ) هةولثر و سلثماين(و زحلوكوومةت) پاريت و يةكيةيت(وو زحليزبمرؤض، كة دةنؤذثتة ذةوتار و گوتار و هةصسوكةويت هةرد. هةوةساري يا هةوثساري
هةوثي دوو ، ذثك دةصثي دوو هةوة يا )هةولثر و سلثماين( و زلشار)كوردستان تيضي و كوردسات(و زلتةلةضزيؤن) مةسعوود بارزاين و جةالل تاصةباين (زلسةركردة

، هةمان گوتة دةصثتةوة، سةرداين هةمان كةس دةكات و پثشوازي لة هةمان كةس ةجنام دةداتيةكدين و هةريةكةيان لة قيين ئةوي ديكةيان، هةمان كار ئ
 شاندثك يا ئةفسةرثك يا .تاصةباين دةچثتة كووةيت، بارزاين دواي ئةو دةچثتة كووةيت. بارزاين، دةچثتة مسر، تاصةباين دواي ئةو دةچثتة مسر. دةكات

كوردستان تيضي، ژضاين . ات و بارزاين دةبينثت، ذؤژي دووةم سةرداين سلثمانيش دةكات و تاصةباين دةبينثتكارگثذثكي ئةمةريكايي سةرداين هةولثر دةك
و ئةوانة " بنت الريف"، هيچ لة سترانةكاين ةوة، زؤرينةي سترانگةلثك، كة لةو دوو پرؤگرامةدا پةخش دةكرثن سابايت ستراين هةية،  كوردساتستراناين هةية

. خثصي عةرةب دةبنة ميواين بارزاين، ذؤژثكي دواي ئةوةش دةبنة ميواين تاصةباين.  دةبثتة عةرةيب، كوردستان تيضيش دةبثتة عةرةيبكوردسات. باشتر نني
چثتة بارزاين دةچثتة سووريا، تاصةباين دة. بارزاين، مةسرووري كوذي لةگةص خؤيدا دةباتة هةندةران، تاصةباين قوبادي كوذي لةگةص خؤيدا دةباتة هةندةران

و لة يةتيية دةبنة ميوانيان، ئةوانيش لة فيكةي خؤيان چاك تثگةيشتوون ، كة دةبنة ميواين ئةم دوو ذثبةريةتيية، يا ئةم دوو ذثبةرتةنانةت بيانيگةلثك. ئثران
ي بةغدايش، كة هةردوو ذثبةر ئةندامن تثيدا، من لةو بذوايةدام، تةنانةت لة ئةجنومةين فةرمانذةواي. نثوانياندا، گةمة دةكةن و بة ذدثين هةردووكيان پثدةكةنن

ة بؤ ئةوةي ك قسةكاين تاصةباين گوثذادةدثرثت، ئةويش نةك لة بةر گرنگي قسةكان، بةصتاصةباين تةنث گوي بؤ قسةكاين بارزاين ذادةدثرثت و بارزانيش تةنث بؤ
قسةي ئةنداماين ديكةي ئةجنومةن، بؤ هيچ يةكثك لةوان بةهاي ست بوو، دةنا هةصة لة يةكدي بدؤزنةوة و خؤ بؤ وةآلمدانةوةي يةكدي ئامادةكةن، ئةگةر پثوي

ئةم دوو جؤرة بريكردنةوة يا برينةكردنةوة، ئةم دوو جؤرة سياسةتة يا ناسياسةتة،  ئةم دووفاقيية، ئةم دوو سةركردةيةتيية، .  نييةانسةلكة توورثكي
ئةمان لة بري ئةوةي، . اوي زياتر، لة دص و هزر و خةوين مرؤضي كورددا، شتثكي ديكة شني نةكاتكة لة بثئومثدي و هيوابذذةوشثكي واي هثناوةتة گؤذي، 

هةوصدةن نةخؤشيية دةروونييةكاين خؤيان، نةنثرن بؤ دةضةرةكاين دةرةوةي دةسةآليت خؤيان و بآلويان نةكةنةوة، كةچي ذثك بة پثچةوانةوة، تةواوي ئةو 
ئةمان، كة هثشتا لة .  بة سةر كةركووك و دةضةرة نوث ذزگاربووةكاين ديكةيشدا، دةيبةشنةوة، دووچاري بوون، بة دياريزؤر لة مثژةئايدزةسياسييانةي، كة 

ذةنگة تاقة شتثك، كة بة ئاساين . !، پثكنةهاتوون، دةبث كةي لة سةر شتة گةورةكان پثك بثن" خوثندكار"و " قوتايب"و " خوثندنگة"و " قوتاخبانة"سةر وشةي
خؤ بةدةستةوةدان و مؤركردين هةرچي تةنازوالتثكي زياتر بثت، دةنا لة چي ...ثرا لة سةري پثكبثن، خؤ گةياندن بثت بة توركيا و وآلتاين عةرةب وو زؤر خ

 دةكةنةوة و -دةممن بؤية گومت مةكتةب، بؤ ئةوةي ئثستا و لثرةدا خؤم لة وشةكاين ئةوان ال–مةكتةبثك خثصي يةكيةتيي، لة كةركووك،  ديكةدا پثك هاتوون؟
خثصي . خوثندنگة بثت، نةك خوثندنگا: ، كة لة ذاستيدا دةبث....خوثندنگاي: منداص بة زماين كوردي تثيدا دةخوثنن، لة بةر دةرگاي مةكتةبةكة، دةنووسن

،ئةمة بؤ خؤي ....قوتاخبانةي: ةنووسنپاريت، لة كةركووك، مةكتةبثك دةكةنةوة و منداص بة زماين كوردي تثيدا دةخوثنن، لة بةر دةرگاي مةكتةبةكة، د
ر بة سةبةشينةوةي زارؤكة . كة حثزبثنراوندا، گةلثكئةمة بؤ خؤي بةشينةوةي منداصة بة سةر قوتاخبانة و خوثندنگة. سةرلثشثواندن و چةواشةكردين خةصكة

منداصةكاين، نانثرثتة ئةو خوثندنگةية، بةصكة دةينثرثتة يا ر خوثندنگةيةكيش نثزيكي ماصةكةي بثت، منداصةكةي يا  ئةگةپارتييةك،. پاريت و يةكيةتييدا
يةكيةتييةكيشة ذثك بة پثچةوانةي ئةوةوة دةكات و منداصي دةنثرثتة هةرچي . ةوة دوور بثت، ئةگةر گةلثك لة ماصةكةي خؤيشية قوتاخبانةيةكيدةياننثرثت

بثجگة لة خوثندنگة و قوتاخبانة، ذثكخراوي قوتابييان و خوثندكاران، . ماصي خؤيانخوثندنگةيةكي دووري ماصي خؤيان و ناينثرثتة قوتاخبانةيةكي نثزيكي 
تؤ بنؤذث، كة چؤن ئةمانة گاصتة نةك هةر بة سياسةت، بةصكة بة زمان و فةرهةنگ و . يةكيةتيي ژنان و ئافرةتانيشيان، هةر بة ناوةكانياندا جودا كردووةتةوة

 لة دوو ،ذثبةراين كورد، كة لةوةي زياتر لة زجنريةيةكي يةكجار دووروودرثژي هةوةساري يا هةوثساري، جوامثرگةيل ئةمة تةنث بةشثكة. منداصي كورديش دةكةن
                                                                                   .دةندة دةچن، لة هيچ شتثكي ديكة ناچنهةوة يا هةوثي زؤر دژةيةك و كةللةذةق و يةك
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