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  مةترسيگةلثكي شاراوة
  ئةجمةد شاكةيل

  
ذةوشي كورد، لة باشووري كوردستان، ذاستة ئثستاكة، مةترسي گازباران و ژارباران و ئةنفايل لة سةر نيية، لث 

 من لثرةدا .دژواري لة سةرة و ئةگةر بة وردي تةماشانةكرثن، ديتنيان هثندة ئاسان نييةفرة ،مةترسيگةلثكي ديكةي
انةيةك لةو مةترسييانة دةكةم، كة من بؤ خؤم بة مةترسييان دةزامن و حةزيش دةكةم، سةراين ئاماژة بة چةند د

  :                                                                                                      كورد، بريثكي لث بكةنةوة
كارگثذييةك، لة حوكوومةيت بةغدا، يا شاندثكي وآلتثكي  عرياقي، وةزيرثك يا بةذثوةبةري كة شاندثكي . 1

كاين عرياق، باژثذةچاخيانة و  دواي سةرداين خثص و هؤز و مةال و ئاخوند و شثخ و عةرةيب، يا كؤمكاري عةرةيب، 
 و سةراين  هةرةگةورةي كوردستاندثنة كوردستان و دةچنة كةركووك و سلثماين و هةولثر و لةگةص بةرپرساين

تةماشاكردين :  لةو سةردانانةيان هةية و يةك پةياميان پثية، ئةويش،كؤ دةبنةوة، تةنث يةك مةبةستيانكورد، 
 وةك بةشثك ،كةركووك و سلثماين و هةولثر و هةموو ميترة خاكثكي كوردستان، وةك بةشثك لة عرياق و عرياقيش

شاندانة، كة دةگةذثنةوة بؤ شوثن و ئةو .  هيچ مةبةستثكي ديكةيان نيية،لة خاكي عةرةب، دةنا بثجگة لةوة
 بؤ هاوكاران و بةرپرسان و كارگثذييةكانيان، ،جثگةي خؤيان و ئةجنامي گةشتةكةيان لة كوردستان، دةكةنة ذاپؤرت

هةرگيز باسي ئةوة ناكةن، كة سةرداين كوردستانيان كردووة، بةصكة دةصثن، سةري بةسرة، حللة، كةربةال، 
ئةو . اق داوة، يا دةصثن، سةري باشوور و باكوور و  ناوةندي عرياقيان داوةيان، لة عريكةركووك، هةولثر و سلثماني

، هةموويان تا سةددام عةرةبيش، كة ئةوذؤ دثنة كوردستانبةرپرسانةي كؤمكاري عةرةب و هةر بةرپرسثكي ديكةي 
من . زباراين كورديان نةدةديحوسةين مابوو، دةروثشي وي بوون و چاويان يةك مةينةيت و ماصوثراين و ئةنفال و گا

پثمواية ئثستاش هةروا بري دةكةنةوة و هيچ گؤذانثك بة سةر دينت و هةصوثستياندا نةهاتووة و هيچ پثويستيش 
                                                        .ناكات، كورد بة سةرداين ئةو بابةتانة دصخؤش بثت

 بيانووي سةرمايةگوزاري و وةگةذخستين پارة و پووص و  كردنةوة و دةستپثكردين پرؤژة ئةوذؤ بة. 2
عةرةبثكي زؤري عرياقي ذوويان كردووةتة كوردستان و دةستيان كردووة بة كذيين خاك و خانوو و سةدان جثگة ...و

وابثت، ئةوة كارثكي  پثيانيت كوردستان،ذةنگة دةسةآلتدارية. زةكاين كوردستانا، لة دةضةرة جياوو شوثين ديكة
باشة و دةبثتة هؤي بووژانةوة و پثشخستين ئابووريي كوردستان، بةآلم ئةوان بري لةوة ناكةنةوة، كة هاتين 

 چيين يا ماليزي يا  كابرايةكي،عةرةبثك بؤ كوردستان و دةست بة كار كردن تثيدا، گةلثك  جياوازة لةوةي
هاتين عةرةبثك بؤ كوردستان، دةكاتة هاتين هؤزثكي عةرةب بؤ . اتةوةفرانسةيي، بثتة كوردستان و پرؤژةيةك بك

     .  دةكاتة هاتين پةيامي عةرةباندن و تثكةصكردنةوة و گثذانةوةي كوردستان، بؤ باوةشي عةرةبستانوكوردستان 
 كارةكة، ، ئةجنامداينرثك، كة لة كوردستاندا، چث دةكرثن و چاوةذوانن چث بكرثنبةشثكي زؤري پرؤژة و كا. 3

كراوة و ئةوان  دةيان ذثككةوتن و پثكهاتن مؤر،دراوةتة كؤمپانيا و سةرمايةدار و بةصثنداراين توركيا و لةگةص ئةواندا
هةرچي لةمةذ هاتين عةرةبةوة بؤ كوردستان، گومت، هاتين توركيا، دةهثندة و پتر . تةواوي ئةو كارانة دةكةن

، پثگةيةك بؤ خؤي و پيادةكردين سياسةيت خؤي، ساز دةكات و بة توركيا، كة دثتة كوردستان. مةترسيي هةية
 هةر كارثك بيةوثت، ئةجنامي ،هاساين دةتوانثت، پثوةند بة توركماين كوردستانةوة بكات و لة ذثگةي ئةوانةوة

دا  تثانتوركيا بة چثكردين پرؤژة و ئةو كارانةي پثي دةسپثردرثت، دةتوانثت، هةزارويةك فثص و تةصةكةي. بدات
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 توركيا دةتوانثت سةدان ئامثري سيخوذيي، كة ئثستا نوثترين تةكنيكي هةية و هةزاران جؤري هةية و هةر لة .بكات
شةوة، كرثت دابنرثن و لة ذثگةي ئةوانة تا دةگاتة ئامثري گوثذادثران و ژنةفنت، كة دة،ئامثري وثنةگرتنةوة بيگرة

، ئةو خةلكانة و ئةو پرؤژانة و شوثين ديكةيش بكةن و تةواوي كؤنترؤصي هةموو كار و چاالكي و قسة و ذةوتارثكي
. وةها كارثك لة زؤر جثگةي ئةم جيهانة كراوة و دةكرثت. زانيارييش بدةنة، دةسگا سيخوذي و فةرمييةكاين خؤيان

يان ي دةكرثت و دةو ئامثر و شيت توركذؤژانة لة كةناصةكاين كوردستان تيضي و كوردساتةوة، ذثكالم بؤ مؤبثلة 
كورد و دةسةآلتداراين باشووري كوردستان، ئةگةر .  كة لة كوردستان كراونةوة، دةكرثت،بازاذي توركيفرؤشگة و 

 بؤ كاركردن و داهاتووي كوردستان ،سياسةتثكي ئابووري و نةتةوةيي و فةرهةنگييان هةبوواية و نةخشةيةكيان
و كورد و كوردستانيان وةك يةك خاك و كورديان وةك  و بذثك دوورتر بيانذوانيبايةتة پرسي كوردستان هةبوواية

ذثكالم بؤ فرؤشگة و كاآلي توركي، دةكاتة ذثكالم بؤ توركاندين . ا كارثكيان نةدةكرده، هةرگيز وةيةك نةتةوة ديتبا
 و شيت  ناخؤنخةصك لة ئةوروپا لة دژي ئيسرائيل، پرتةقاصي يافا. كوردستان و ذثكالم بؤ لةنثوبردين كورد

خةصك لة دژي سياسةيت توركيا بةرانبةر . خةصك لة دژي ئةمةريكا، كؤكاكؤال ناخؤنةوة. ئيسرائيلي بةكار نابةن
كورد، ئةگةر . لةو منوونانة يةكجار زؤرن لةم ئةوروپاية. اچنة ئةنتاليا و ئاالنيةي توركيان ،بؤ گةشت و پشووكورد، 

ثت و بة كاري  و شيت توركي بكات و وةك دةيشيكذواوي دژايةيت كاآلبذثك هةسيت نةتةوةيي هةبوواية، دةبوو بة تة
 هةر جضثنثكي سةراين كورد و كارگثذييةكانيان دةكرثت، دةيان شووشة ئاوي .دةبات، دةبوو ذثكالمي بؤ نةكات

 دةبوو كؤصثك شةرميان. ثشيان شةرم نيية، كة لةو ئاوة دةخؤنةوةپتوركي لة سةر مثزةكانيان دانراوة و هيچ 
م لةبةر ئةوةي ئةوة هي توركياية و دووةميش لة بةر ئةوةي خةصكثكي زؤر لة كوردستانةكةي، كة ئةوان ةكردبا، يةك

.                            و تثر ئاو ناخواتةوةفةرمانذةواين، ئاوي خواردنةوةي پاكژي نيية، بؤ خواردنةوةي ذؤژانةي
 ئاشوورييانةوة، دةكرثتة-يةن شؤضينيستاين عةرةب و توركمان و كلدؤ، لة الئةوذؤ هثرشثكي يةكجار فراوان و چذ. 4

توركمانةكان ، داكؤكي لة يةكپارچةيي خاكي عرياق دةكةن و خؤيان وا پثشان دةدةن، كة .  و كوردستانسةر  كورد
م، تةنث بؤ عةرةب داكؤكي لة توركمان دةكات و كةركووك بة باژثذي توركمان دةداتة قةصة. كورد دةيانچةوسثنثتةوة
ئاشوورييان، كؤنگرة دةگرن و كصثسة دةكةنةوة و بؤنة دةدؤزنةوة و خؤيان بة -كلدؤ. ئةوةي، نةبثتة هي كورد

نثزيكي عةرةب پثشان دةدةن و جةخت لة سةر عرياق و عرياقييايةيت دةكةنةوة، تةنث بؤ ئةوةي لة كورد دوور 
 سةر كصثسة و شوثنة ديانةكان بكة، دةبينيت، لة دهؤك، تؤ تةماشاي نووسيين. بكةونةوة و نثوي كوردستان نةبةن

 يا هةر جثگةيةكي ديكةي كوردستان،  دةبينيت لة سةرةوة بة زمان و تيپةكاين ،هةولثر، زاخؤ، ديانة، شةقآلوة
وشةشيان بة كوردي ئيدي  يةك .  نثوي ئةو شوثنةيان نووسيوة و لة بنيشةوة بة عةرةيب نووسيويانة،خؤيان

 توركمانييةكان تؤ تةماشاي بنكة و مةكؤي حيزب و كؤمةصة .  لة كاتثكدا ئةوانة لة كوردستانن ئةوةنةنووسيوة،
بكة، كة لة كوردستانن، ئةوانيش  هةرگيز بة كوردي نثوي ئةو شوثنانةيان نانووسن و ئةگةر بة زمانثكي ديكةي 

ئينتةرنثت و ذؤژنامة لة ماصپةذ و ذووپةلةكاين ئةوذؤ .  بثجگة لة توركماين نووسيبثتيان، ئةوا بة عةرةيب نووسيويانة
دياكاين ديكةي جيهاندا و ئةو شوثن و جثگانةي، كة توركمان و ئاشووري و كلدان و عةرةبة يو گؤضار و م

شؤضينيستةكان دةستيان پث ذادةگات، بة هةموو شثوازثك و بة هةموو ئامرازثك، هةوص دةدةن و نةخشة دادةنةن و 
پتري كارةكانيشيان شثواندين مثژوو و ذاسيت و ةوة و نةهثشتين،  ناوي كوردستان و كورد و كار دةكةن، بؤ سذين

بة چذوپذي ئاراستةي كةركووك و مووسص و ئةوانة دةكةن، كة كورد بؤ خؤي ساردييةك دةنوثنثت، لة ئاستياندا و 
                                                                           .بةبةرچاوي كوردةوة، زةوت دةكرثن
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سةراين كورد، گرنگييةكي زياد لة پثويست، بة كلدان و ئاشووري و توركمان و عةرةيب كوردستان و دةرثي . 5
 دداين ، هةرگيز و لة هيچ قوژبنثكي ئةم جيهانة)كلدان و ئاشووري و توركمان و عةرةب(ئةوان. كوردستان دةدةن

تةواوي توركمان و ئاشووري و سريان و كلدانثك، كة ئثمة لةم ئةوروپاية . تاندا نانثنخثر بة يةك شيت كورد و كوردس
: ذؤژانة، كةپوومان بة كةپوويانةوة دةتةقثت، لةبري وشةي كوردستان، هةر بةشثكي كوردستان، ئةوان دةصثن

نيتة ئةوروپاييان، ئةوان  دةنگي خؤت بگةية،تؤ هةرچةندي هاوار دةكةيت و دةتةوثت. عرياق، توركيا، سووريا، ئثران
كورد، چةندي گرنگي بةو . ذيسةكةت لث دةكةنةوة بة خوري و هةرچي تؤ بيناي دةكةثت، ئةوان بؤيت دةذووخثنن

 خباتة بةردةست و ،ديايانياتةوة و تةلةضزيؤن و ذؤژنامة و مخةصكانة بدات و بياثنثتة پثشث و ئامثزيان بؤ بك
 بچثت و بانگهثشتنيان بكات و پرسة و شاييان بة مةزين پثشان بدات، ئةوان ذثزيان لث بگرثت و بة هاواريانةوة

هثندةي دي قينيان لة كورد دةبثتةوة و هثندةي دي جثي خؤيان قامي دةكةن و هثندةي دي سواري سةري كورد 
ات و چ دةبن و دةبنة كةصةگا لة كوردستان و پثشيانواية، كة ئةوةي كورد بؤيان دةكات، ئةركثكة و دةبثت بيك

                                                                                    .منةتيشيان بة كورد نيية
28/12/2003  
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