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 ناوي زل و دثي وثران
  

  
  ئةجمةد شاكةيل

 
 
 
 "هةصةي ئةم جيهانةي ئثمة لةوةداية، كة نةزانةكان يةكجار لة خؤ دصنيان و زاناكانيش پذن لة دوودصي"
  - برترند ذةسص -

  
  

، لة دةركةي وآلغلوو و سةفرةوزةروون و هةرزنث و 1980نؤضةمبةري . دوازدة ساص بوو ئةو گوزةرةم بةجثهثشتبوو
، لة ئيرباهيم خةليل و زاخؤوة بة 1992شتةوة، دةرچووم و بة تاران و شامدا گةيشتمة ئةوروپا و يوويل سةردة

مرؤض هةر كة لة فذؤكةخانةي ئيستانبووص . ئيستانبووصدا، منيش وةك ئةو عالةمي خوداية، گةذامةوة كوردستان
دزي، خةصةتاندن  قؤصبذين،.  جياوازة لة ئةوروپاوةدةركةوت، ئيدي يةكسةر  تثدةگات،  كة ئةوة جيهانثكي  ديكةية و زؤر

تةواوي ئةوانةي، كة خاوةن بةرژةوةندثكن، كة خاوةن سةرمايةيةكن، كة بؤين . و دةيان شيت ديكة دةست پث دةكةن
بؤرژوازييةتيان لث دثت، خاوةن هوتثل، خاوةن چثشتخانة، بةقاص، شؤفثري تاكسي، بةستةنيفرؤش و هي ديكةش، بةوان 

ذووتثننةوة و دوا پارةت لث بسثنن و ئةگةر پثشيان بكرثت، جلةكاين بةرت دادةكةنن و خؤيان لةبةري دةكةن، بثت، بت
شةوي نووستين . بياين بة الي ئةوانةوة، واتة پارة و پارةش واتة دؤالر. ت"بياين-ياباجني"هةر لةبةر ئةوةي، كة تؤ 

ش نةزانثت، دةبثتة )توركي(بؤ بياين بة تايبةت ئةگةر زماينهوتثل بؤ تاكةكةسثك ئةگةر سةدهةزار لريةي توركي بثت، 
سواربووين تاكسي لة شوثنثكةوة بؤ شوثنثكي دي ئةگةر . چوارسةد يا پثنجسةد يا شةشسةد هةزار لرية، بةصكة زياتريش

سي يا پارةي يةك نةفةر خواردين چثشتخانة ئةگةر . بيستهةزار لرية بكات، كاكي شؤفثر سةدهةزار لرية وةردةگرثت
چلهةزار لرية بكات بؤ بياين، دةيگةيةننة حةفتا هةشتاهةزار لرية و چةندهةزارثكيش دةبث بةخشيش بةوانةي، كة بة 

ئةم ياساية يا ئةم بثياسايية پثوةندي بةوةوة نيية، كة خاوةن هوتثل، تاكسي، . دةوري مثزةكةدا دثن و دةچن، بدرثت
خاوةن بةرژةوةند و بؤرژوازي هةموو ئةم دنيايةش يةك شنت و .  شتثكي دينچثشتخانة و شتگةيل ديكة، توركن يا كورد يا

ئةوروپاييةكان دزي دةكةن، درؤ دةكةن، شيت خراپتريش دةكةن، بةآلم بةو شثوةيةي ئةوث . هيچ جياوازييةكيان نيية
لة .  و پارة وةردةگرنلة هةمووان هةر هةمان پووص. ميواين هوتثل و چثشتخانة و نةفةري تاكسي ناذووتثننةوة. نايكةن

ي ستؤكهؤصم، كة دابةزمي بؤوةي تاكسييةك بگرم و بگةذمثةوة ماصث، "ئارالندا"گةذانةوةمدا بؤ سوثد و لة فذؤكةخانةي 
دةمةوث بچمةوة فآلنة گةذةك، : ذيزثك تاكسي ذاوةستابوون و منيش چةمةدان و ساكةكامن بردنة الي يةكثكيانةوة و گومت

كة هةموو دوو -كسييانةي ئثمة زؤر گرانن و نثزيكةي چوارسةد كرؤنثك دةكات، لةوبةرةوة ئةم تا: شؤفثرةكة گويت
 تاكسي ستؤكهؤصم ذادةوةسنت و نرخةكةيان دياريكراو و بذاوةية و دووسةد كرؤنة بث زياد و كةم، ئةوةيان بؤ تؤ -ميتر

بذواشيان بة . آلم كاريان بة تاكة كةسةوة نييةئةوروپاييةكان، ميللةتان، وآلتان دةذووتثننةوة، بة. هةرزانترة، بةوة بذؤ
ذثكوپثكي و ذثكخسنت و قانوون و ذةسم و ئةوانة هةية و لثي دةرناچن، بةآلم هةر لة ئيستانبوولةوة جياوزييةكة دةست 

هةموو ددانيان تيژكردووة و تةماحي خواردين هةموو بيانييةك . پث دةكات و ئيدي قانووين جةنگةصستان سةردةستة
چي گؤذاوة و هةست .                                                                                                           ندةكة
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. پرسيارثك بوو زووزوو لثم قوت دةبووةوة و ئاراستةم دةكرا! بة چي دةكةيت، كة وةها پاش درةنگانثك دةگةذثيتةوة
مثژوو الي من . وامدةزاين چةند ذؤژثكة ئةو ناوةم بةجث هثشتووة. ژ بوو دوور كةوتبوومةوةهةستم نةدةكرد، كة زؤر لةمث
، بةآلم گؤذان، چي گؤذابثت؟ خاك، مرؤض، درةخت، دةوةن، دةنگ، ئاو، هةموو گؤذاون. وةستابوو و لةوثش تثكچووبوو

مةردايةيت، دصسؤزيي، . رانةيةكة و هيچي ديوث. وآلت سةرتاپا كةالوةيةكي گةورةية. بة اليةنة خراپةكة نةك باشةكةياندا
خؤشةويسيت، هاوكاري  و دؤستايةيت، كة جاران پثوةرگةلثك بوون لة كؤمةصگةي كوردةواريدا باو بوون، ئةوذؤكة 

خاك و ئاوةداين، بوون بة كةالوة و . گؤذدراون بة تاكة يةك پثوةر، ئةويش دةسةآلتة و پارة، كة هةردووك يةك شنت
دةسةآلتدار و فةرمانذةواي ئةو كوردستانة، چ بةعس بووبثت و چ بةرةي كوردستاين،  .يش وثرانستاندةرووين مرؤض

ي، بؤوةي لة هةموو ياخيبوون و ذؤحي ذةفز و "مسخ و تشوية"هةميشة كؤشاون بؤ دةستةمؤكردين مرؤضي كورد و 
 كة ،ئثمة                                  .        بةرهةصستيي و شؤذشگثذثيت خبةن و گيانلةبةرثكي خةساوي لث ساز كةن

نيية، اوةيةشدا گةلثك شت ذوويداوة، پثموا لة دةرةوةي كوردستان بووينة و لةو م،ماوةي ئةم دة دوانزدة ساصةي دوايية
ةدا ةي لةو ساآلنانئةو. لة باري ژيان و گوزةراين خةصك و ذةويت سياسةتةوة لة كوردستان و ئةو ناوچةية بثئاگا بووبني

، كة خةصكي 1991ذاپةذينةكةي بةهاري . انن و بةردةواميي ئةوانةةي پثشوو بوونداوة، هةر تةواوكةري ئةوانذووي
كرد و بةعس و هثزةكانيان لة كوردستان وةدةر نا، دراو و ذةش و ذوويت كورد، دةستيانپثچةوساوة و ستةمديدة و ئازار

ةصةجبةوة هةرةسيان هثنابوو، قؤستيانةوة و هاتنة سةر حازر و بوون حيزبة كوردييةكان، كة هةر لة دواي شةهيدبووين ه
بثگومان هاتين ئةوانيش بة جةربةزةيي و كوذثين خؤيان نةبوو، بةصكة هثزي دةرةكي و . بة خاوةين ذاپةذينةكة

بة –وردستان  لة بري پاراستين شارةكان، كة تةواوي ك،ئةو حيزب و دةستانةش. فةرمانذةواياين جيهان پاصيان پثوة نان
 بؤ ذةوكردن و ، بة تةواوي دةسيت بةسةردا بگريثت، هاين خةصكةكةيان دا، بؤ يةكةم جار بوو-كةركووكيشةوة

 لةو خةصكة كةوتنة خوثندن و ئةوي ورة ،ئيدي كونةپةپووئاسا. بةجثهثشنت و چؤصكردين شارةكان، لة ترسي حوكوومةت
 ميليؤن كوردي ئاوارةي ئثران 3-2ةتيش بة چةند تؤپ و تانكثك، بثت نةياثشت و خةصكي بثچارةش چ بكات؟ حوكووم

خةصكي بةدبةختيش، كة جاري پثشوو لة هةصةجبة و گةرميان و بادينان گةزرابوون، لة ترسي ئةوةي . و توركيا كرد
ثگةيان لة  بؤ خؤيان ذ،هةر ئةو حيزب و دةستانةي، كة لة كارةساتةكةي هةصةجبةدا.  هةصدةهاتن،جارثكي ديكة نةگةزرثن

خةصك دةگرت و نةياندةهثشت خةصكي ئةو شارة هةصبثن و خؤ لة كيميايي ذزگاركةن، ئةجمارةيان خؤيان پاصيان بة 
حيزب و دةستة كوردييةكان بةو دةمة كورتةي، كة گةيشتنة نثو . خةصكةوة دةنا، بؤ وةي شارةكان بةجث ثصن

اي تاآلن و دزي و چةپاو و شذةخؤرييةكي باش كةوتن و ئةوةي فري. شارةكان و بةجثياثشنت، فرياي گةلثك شت كةوتن
پاش ئةوةي هثزي ئةمةريكا و ئةواين ديكة گةيشتنة ئةو ناوچةية و .  لةگةص خؤياندا برديان،دةستيان پث ذاگةيشت

 هاتة ئاراوة، ئيدي دةستة و حيزبةكان لة شارةكاين سلثماين و هةولثر و دهؤك مانةوة و 36مةسةلةي هثصي 
.                                                        بؤ خؤيان بوون بة فةرمانذةوا و تا ئثستاش هثناويانة،كووكيان لةدةست دا و لةو شارانةي ديكةكةر

هةندثك حيزبيش هةن ئةندامي . بةرةش لة چةند حيزبثك پثكهاتووة. ئةوذؤكة بةرةي كوردستاين حاكمي كوردستانة
بووين ئةوان . ة كوردستان حوكوومةت و پةرلةمان هةية، بةآلم حوكوومةت و پةرلةمان ناوي زلن و دثي وثرانل. بةرة نني

دوو حيزبة زلةكةي بةرة، پارتيي دميوكراتيي كوردستان و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، . زيادةية و هيچ كارةن
 لة اليةن ئةو دوو حيزبةوة دياري كراون و دانراون ،ومةتئةنداماين پةرلةمان و حوكو. خاوةين حوكوومةت و پةرلةمانةكةن

 ئةگةر پةرلةمان بثت وةك، كة لة هةموو دنيادا ،پةرلةمان. و لة نثو خؤياندا وةك يةك، پةجنا بة پةجنا دابةشيان كردووة
لة . ي تثدا بثتهةية، دةبث بثجگة لة پارتييةك يا پارتيگةلثكي فةرمانذةوا، پارتييةك يا پارتيگةلثكي ئؤپؤزيسيؤنيش

، تةنانةت نثوةكةيشيان )فةرمانذةواياين كورد(ذثك وةك پةرلةمانةكةي عرياقي بةعس، كة ئةمان–پةرلةماين كوردستاندا 
ذةنگة ئةمة منوونة و شثوةيةكي .  ئؤپؤزيسيؤن نيية-لةوةي عرياقةوة وةرگرتووة و خؤيان ناو ناوة ئةجنومةين نيشتماين

بة بريي يةكجار تيژ و – بثت، كة جووتة حيزبة فةرمانذةواكةي كورد پةرلةمانداريةتيياسةت و دميوكراسي و نوثي سي
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لة .  دةستةي ئةشهةدوبيلال بن و هيچي دي، توويت ئاسا، پثي گةيشتنب و هةموو ئةنداماين پةرلةمانيش-ژيرييان
ذيار و پثشنيازي پةرلةمان لة دةست هةموويش سةيرتر، پثنج ئةندامي ئاشوورييان لة پةرلةماندا داناوة و يةكالكردنةوةي ب

لة كاتثكدا كة هةموو دنيا دةزانثت، .  ئةندامةكة لةوانة و بذيارةكة بةو ساغ دةبثتةوة105ئةوانداية، چونكة تاكي 
 بة فةرماين ئةمةريكا و ذؤژاوا دامةزراوة و داناين ئةو ،هةصبژاردن و پةرلةمان و حوكوومةت و ئةو جؤرة داو و دةسگانة

 هةر بؤ ذةزامةنديي ذؤژاوا بووة، ئةو دوو زحليزبة نةيانتواين لة نثو توركمانةكاين كوردستاندا، چةند ،يانةشئاشووري
 كة دؤستايةيت كورديان مةبةستة، بدؤزنةوة و بيانكةن بة ئةندامي پةرلةمانةكة، كة بثگومان زؤر بة ئاساين ،كةسثك
ةكةوثتةوة، كة هةصبژاردين ئاشوورييةكان بؤ ئةنداميةتيي ئةگةر جؤرثكي ديكة بنواذينة مةسةلةكة وةها د. دةكرا

 دةبثتة هؤي زيندووكردنةوةي مةسةلةي ئاشووري لة كوردستاندا، كة ذؤژاوايش ئةوةي دةوثت، هةروةها ،پةرلةمان
نةبووين توركمان لة پةرلةماندا دةبثتة هؤي ئةوةي، كة توركمان خؤ بة غةيرةكوردستاين بزانن و دووبارة ذؤژاوا 

 دواذؤژي كورد  بؤ سةرثشة و گريوگرفيت- ئةگةر كورد بة نيازي دةوصةت و شيت وا بوو -ئةوانيشي وةك ئاشوورييان
واية، ئةگةر پارتيية كوردييةكان نيازي سةربةخؤيي و دةوصةت و شيت ئةوتؤييان نيية، ئيدي خةصكي من پثم. هةصگرتبثت

 پةرلةمان و حوكوومةتثكيش، كة تا ئثستا لةو دنيايةدا، كةسثك ! چ پثويستييةكي بة پةرلةمان و حوكوومةت هةية،كورد
 مةسةلةي كورد بة مةسةلةيةكي -پةرلةمان و حوكوومةيت كورد–بة ذةمسي نةيناسيوة و داين پثدا نةناوة، چونكة ئةوان 

.                                          ناوخؤيي عرياق دادةنثن و خؤ بة بةشثكي عرياق دةزانن
سةركردةكاين دوو زحليزبةكة، كة ئةوذؤكة  سوثند بة سةري يةكدي دةخؤن، تةنث ذووكةشة و گوشاري مامؤستاكاين 
ذؤژاوايان لة سةرة، دةنا لة ذاستيدا شريوتري لة يةكدي دةسوون و مذ لة يةكدي دةبةنةوة و هةر جةاليل و مةالييةكةي 

                                                                                                 .، كة ذاست ناكةن و كةساين خؤيشيان هةر بةو پةروةردةية گؤش دةكةندوثنثن و خؤيشيان چاك دةزانن
 لة بةر ،پارتييش.  ناوچةي بادينان، زاخؤ، دهؤك، ئامثدي و ئةو ناوة، پارتيي دميوكراتيي كوردستان، حوكمي دةكات

ئةگةر زؤر باش و ذثكوپثك و –ئةوةي حيزبثكي كؤنة و حيزيب بارزانيية و تا ذادةيةكيش خاوةين ئةزمونثكة 
 لة بةذثوةبردندا لة اليةكةوة و لة بةر ئةوةيش، كة خةصكي ناوچةي بادينان لة زؤر ذووةوة، -سةركةوتوويش نةبووبثت

خراپةكاري و دزي و .  تا ذادةيةك لة ناوچةكاين دي ئاسوودةترة،ناوچةيةئارام و گوثذايةصن لة اليةكي ديكةوة، بؤية ئةو 
هةر لة خاصي پشكنني و بازگةكاندا، مرؤض . جةردةيي، كة لة شوثناين دي وةدي دةكرثن، لة بادينان زؤرزؤر كةمترن

مرؤض گةيشتة نثزيكي كة بة باديناندا دةذؤيت، بةخثرهاتين مرؤض دةكرثت، بةآلم هةر كة . هةست بة جياوازييةك دةكات
بؤ هثناوين؟ " هةدية"چيتان بة " خارجيةوة"لة : سلثماين، ئيدي داواي دياري لة مرؤض دةكرثت و زؤر ئاسايي دةصثن

كةركووك . وثرانترين و داذزاوترين و نةگبةتترين دةضةر، دةضةري گةرميانة، كةركووك، خورماتوو، كفري، كةالر و خانةقني
كفري و كةالر، بة دةست بةرةي كوردستانييةوةن، بةآلم چةپؤكي . ة دةسيت حوكوومةتةوةنو خورماتوو و خانةقني، ب

 20سةربازگةي حوكوومةت، كيلؤمثترثك لة باژثذي كفرييةوة دوورة و . حوكوومةتيشيان هةر بة سةرةوةية
ر زياين لثكةوتووة و  پت،دةضةري گةرميان لة گشت دةضةرةكاين ديكةي خوارووي كوردستان. كيلؤميترثكيش لة كةالرةوة

 بثجگة لةوةي كايت ،خةصكي ئةو دةضةرة.  لة ژثر دةسيت بةرةي كوردستانيدا، لة هةمووان زثتر دةچةوسثتةوة،ئثستاش
 ژن و منداص و پري و الويان، ذاپثچكران و 182000 تووشي ئةنفال بوون و نثزيكةي ،دا1988 و 1987خؤي لة 

ئثستاش زؤربةيان، سةدان هةزاريان لة ژثر چادر و خانووي . هةموو تةختكرانو لةنثوبران و تاكة يةك گونديشيان نةما 
. تةنةكة و زنج و حةسري و الديواري خانووةذووخاوةكاين هةصةجبة و خورماص و پثنجوثن و سةيسايةق و گؤخآلندا دةژين

چونكة صيان خراپتر بووة، ، هثندةي دي حاهةر لةبةر ئةوةش، كة لة ذووي بةذثوةبردنةوة بة سلثمانييةوة بةستراون
بؤ ئةو ناوةي " نةتةوةيةكگرتووةكان" ئةوةي كة دةوصةتةيةكگرتووةكان.  لة سلثمانيداية،كانگةي دزي و ذووتاندنةوةكة

سلثماين و ئةو گةرميانة دةيان حيزب و دةستةي . ي ناگاتة ئةو گةرميانة و هةر لة سلثماين قوويت دةدةن%1دةنثرن، 
بةرپرساين بةرزي تةواوي حيزباين .  يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانة و سةري گوريسةكة بةوانةلثية و گةورةترينيان،
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و فةرمانذةواياين كوردستان بة تايبةت ئةوانةي، كة دةستيان دةذوا و شتبةدةسنت، تةواويان خةصكي سلثماين و بادينان 
 نيية، ئيدي كةس غةخمؤري ئةو دةضةرة نيية هةولثرن، لةبةر ئةوةش كة گةرميانييةكي سةرؤك حيزب و بةرپرسي گةورة

حيزبةكان . و ئةوةي دثت ناگاتة گةرميان و لة بادينان و هةولثر و سلثماين، بادةدرث و لوولدةدرث و قووتدةدرثت
ئؤتؤمبيل، شؤضص، بلدؤزةر، كرثن، داو و دةسگةي نةخؤشخانة، دةسگةي تةلةفؤن، شتومةكي . باژثذةكانيان شاذؤ داوة

كان، ئؤتؤمبيلي زبصپاككردنةوةي نثو شارةكان، كؤمپانييةكان و تةواوي شتومةكثك، كة بة ناو هي حوكوومةتييةكارگثذيية 
بة سايةي دزي و تاآلين و جةردةيي . حوكوومةت بوون، هةموويان دزين و بردن و ئاوةوديوي ئثرانيان كردن و فرؤشتنيانن

. و حيزبانة، ئةوذؤكة حيسايب سامان و دارايي خؤيان نازاننو شذةخؤرييةوة، زؤربةي زؤري سةركردة و بةرپرساين ئة
 و بثجگة لةوةش دةيان كؤشك و -بؤية دةصثم دؤالر، چونكة ئةوان ئةوذؤ حيسايب دؤالر دةكةن–خاوةين ميليؤنان دؤالرن 

ن و  كة لة نثو سةرا- الراويعليوالعهدة –دةگوترث و دةگثذدرثتةوة . تةالريان هةية و خؤشترين ژيان دةژين
                                                                                                                           :بةرپرسياراين ئةو حيزبانةدا هةن، كة

                       .                                              ميليؤن دينار لة سلثماين كذيوة2،5 خانوويان بة -
تةنانةت لة اليةن هاوذثكاين خؤيشيانةوة، بة پياوي ذثژميي عرياق دانراون و ئثستاش لة نثوان كوردستان و ،  هةموودةم-

 گوتوويانة، كة بة -.  پثتةختةكاين ذؤژهةآليت نثوةذاست و ئةوروپادا تةراتثن دةكةن و گاصتة بة ميليؤن دينار دةكةن
بثجگة لةوةش، كة ئاهةنگ و زةماوةند و بانگهثشنت .  او، ئةگةر خاوةين دوو سث ميليؤن دينار نةبثتيةكثك ناگوترث پي

چةند ئاغا و سةرةكخثصثك، كة بؤ . و ئةو جؤرة شتانةش، كة زووزوو ساز دةكةن، بة سةدان هةزار ديناري تثدةچثت
اين دابةزيبوون، پارةي خواردن و خواردنةوةي لة سلثم" ئةبو سةنا"بةشداربوون لة كؤنفرانسثكي حيزبثكدا لة هوتثلي 

لثپرسراواين ئةو حيزبانة، كة شةقان بة .  هةزار ديناري كردبوو17نيوةذؤ و ئثوارةي يةكثك لةو ئاغايانة و پياوةكاين، 
پةيدايان پارةوة دةكةن، زؤريشيان بةالوة ئاسايية و وةك مريايت باوك و باپرييان بؤ مابثتةوة و بة ئارةقةي نثوچاوانيان 

كردبثت، بةو جؤرة هةصسوكةوت دةكةن، لة كاتثكدا كة هةموو كةس دةزانثت، ئةوةي هةيانة و لثي دةخؤن، خوثين ئةو 
خةصكة هةژارةية و بازرگانيية بةوانةوة، چونكة بة ناوي ئةوانةوة هةموو كارةكان دةكةن و بة ناوي كوردايةيت و 

وةنةبث هةر شيت زل و گةورة .  ن و پاساوي هةموو تاوانثكيش دةدرثتةوةكوردستان و وآلتپاراستنةوة، گريفان پذ دةكة
تةيل تةلةفؤن و تةيل كارةباش دةقرتثنن و . تةماحي تث كرابثت و دزرابثت، بةصكة شتة گچكةكانيش ذزگاريان نةبووة

ةماوة و بة ذةمسي هةر لةوةيت حوكوومةيت بةعس لة ناوچةي سلثماين و هةولثر و دهؤك ن. دةيبةن بة ئثراين دةفرؤشن
 بةعس هةموو وآلتةكةيان ،بثگومان. ذيزپةذ) دةستپاكي(دةسيت لةو ناوچةية هةصگرتووة، ئيدي دزي قانوونة و نةدزين 

                                                  !دزيبوو چونكة كوردستانة، بةآلم بةرةي كوردستاين بؤ دةيدزثت، خؤ ئةوان بةرةي كوردستانني
 خاصثك يا چةند ،هةر حيزبة و بؤ خؤي.  خاصي پشكنني نابينرثن30-20 كةمتر لة ، لة نثوان شارثك و شارثكي ديكةدا

كة چي پرسيارثكي زؤر بثواتا، كة هةموودةم دةگوترثتةوة ئةوةية، كة سندووقي ئؤتؤمبيلة. خاصثكي پشكنيين داناوة
 يا ئةم حيزبة لة ذقي ئةو حيزبةي دي دايدةنثت و ، يا بؤ ذاووذووت و دزي دانراون،تثداية؟ زؤربةي ئةو خاصي پشكنينانة

كارگثذي و . هةركةسة و دةيةوث خةصكي خؤي لة مةيداندا هةبثت و خؤي پثشان بدات و لة دزةكةي دي دوا نةكةوثت
ة، بةآلم لة ذاستيدا نة كارگثذي و نة بةذثوةبردن و نة حوكوومةت و نة  لة هةندث شار و شوثندا دانراو،بةذيوةبردن

ئةزمووين نثزيك بة ساصثكي حوكومذانيي . پةرلةمان، شت بة دةست نني و هيچيان لةباردا نيية و هيچيان پث ناكرثت
لة كشانةوةي بةعس  و نثزيكةي دوو ساص -دواي دامةزراندين پةرلةمان و حوكوومةت–بةرةي كوردستاين لة هةرمثةكةدا 

لةو هةرمثة سةملاندوويةيت، كة ئةوانة بثتوانست بوون و بثتوانسنت لة ئةجنامداين هيچ جؤرة گؤذانثك، يا الي كةمي 
 كارگثذيبؤ منوونة . درثژةدان بة كاري كارگثذيية ذةمسييةكان، كة پثوةنديان بة ژياين ذؤژانةي خةصكةكةوة هةية

كارگثذي پؤست، كة ري نانةواخانةكان دةكات، بة گةياندين ئارد و سووتةمةين، يا  كة سةرپةرشيت كا،)إعاشة(ئيعاشة
واية كاري گواستنةوةي پؤست لة نثوان شارةكاين هةرمثةكةدا هيچي تثناچثت و ئةگةريش تةكنيك يا نةبووين پثم
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 گورجوگؤآلنة، ذؤژنامة و كةرةستة و پثويسيت ئةجنامداين ئةو كارة دةكرثتة بيانوو، ئةدي چؤن ئةوان زؤر چاالكانة و
. گؤضارةكاين خؤيان لة هةمان ذؤژي دةرچوونيدا، دةگةيةننة تةواوي شار و شارؤچكةكاين ناوچةكاين بندةسيت خؤيان

بثجگة لةوةش هيچ مةرج نيية بؤ ئةجنامداين ئةو كارة، نوثترين تةكنيك هةبثت، چونكة زؤر لةمثژ نيية،كة گواستنةوةي 
كارگثذي تةلةفؤن و هةروةها . ا، خؤ ئثستا ئؤتؤمبيلي نوث و زؤر و زةبةندةشيان بة دةستةوةيةپؤست بة كؤصي وآلخ دةكر

، بؤ بةس بثت" عةربةت"كةي نثزيكي )تشويش( ي داو و دةسگة تةشويشةتةلةگراف، كة پثمواية سيستمي مايكرؤيثض
امةزراندين بنكةيةكي ةويش بة د بة ذثگةي تةلةفؤنةوة، ئ،گرثداين هةموو شار و شارؤچكةكاين هةرمثةكةبةيةكةوة
 بؤ خؤي دز و تةلبذ بثت، ئيدي ئةو جؤرة -بةرةي كوردستاين– لة هةولثر، بةآلم كة خاوةن ماص ،ي ناوةندييمايكرؤيثض

تةواوي دةسةآلت بة دةست دوو زحليزبةكةوةية و ئةوانيش حيزبايةيت دةكةن، نةك . كارانة چؤن ئةجنام دةدرثت
جووتة حيزب حةيا و حورمةيت پةرلةمان و حوكوومةتيان بردووة، چونكة كة . كاري خةصكي كوردذاپةذاندن و ئةجنامداين 
 يا وةفدثك سةري ئةوث دةدات، ، يا كة يةكثك دثت بؤ كوردستان،ة يا سةرداين شوثنثك دةكةن،وةفدثك دةنثرنة دةرةو

اوي كوردةوة و بة تةنث ناتوانثت كارثك هةرگيز يةك لةوان بة ن. دةبث ئةو دوو حيزبة بة جووتة بچن، بثن، بيانبينن
مرؤض لةوة تثناگات، كة . ئةجنام بدات، چونكة متمانة و بذوايان بة يةكدي نيية و خانةگومانن و دةبث هةردووك هةر هةبن

كة لة ذاستيدا نوثنةري خةصك نني، بةصكة –حاص واية و ناتوانن حوكوومةت و پةرلةمان بة نوثنةري خؤيان و خةصك بزانن 
 فةرمانذةواييان ، ئيدي چ پثويستييةكي بةم سةرثشة بوو و با هةر بة نثوي بةرةي كوردستانييةوة-ةنث نوثنةري خؤياننت

ئةگةر ذثژةيةكي كةميش . ئةوي كايت خؤي كارمةند و كرثكار و فةرمانبةر بووة، زؤربةي هةرةزؤريان بث مووچةن. بكرداية
ناكات و ناتوانن پثي بژين، چونكة گرانييةكة لة وزةي زؤربةي خةصكةكةدا مووچةيان بدرثتث، ئةوا هةرگيز بةشي هيچيان 
 نثزيكةي -ئةگةر مووچةي بدةنث–مامؤستايةكي سةرةتايي : بؤ منوونة. نيية، كة برسييانة و حاصيان خراپ و پةرثشانة

 1 دينار، 600-550:  گونثي ئارد1:  نرخي شتومةكي پثويستيش بةم شثوةيةية.  دينار لة مانگثكدا وةردةگرثت250
 8:  كيلؤ ذؤن1 دينار، 13:  كيلؤ برنج1 دينار، 12:  كيلؤ شةكر1 دينار، 48:  كيلؤ گؤشت1 دينار، 60: كيلؤ چاي

كة .                  دينار250:  دةببة گاز1 دينار، 7 ليتر نةفت، 1 دينار، 9:  ليتر بةنزين1: سووتةمةين.  دينار
لة هةمان كاتيشدا باسي ئةوة دةكرثت، كة تةنث پارةي گومرك، . ةوةية، كة پارة نييةمووچةش نادرثت بة بيانووي ئةو

 ميليؤن 100كة لة خةصك و هاتوچؤي دةرةوة و هثنانةژوور و دةركردنةدةرةوةي شتومةكي وةردةگرن، مانگانةي 
دينار دةكات، ئةدي پامشاوةي  ميليؤن 36دينارة، لة كاتثكدا كة مووچةي تةواوي ئةو كرثكار و فةرمانبةرة نانبذاوانة، 

 ميليؤن دينارة چي لث دث؟                                                لة گومركةكةي ئيرباهيم خةليل بة چاوي 100ئةو 
ئيدي مةگةر خوا بؤ خؤي بزانثت، چةنديان تثدا – پذ لة پارةي كاغةز ، دانة فةردةي خةتسووري3خؤم بينيم، بةيانيانثك 

كة ئةو .  خستة نثو الندكورؤزثكةوة و كؤمةصثك چةكداريش چواردةوري فةردةكانيان گرتبوو تا بار كران،يان -بوون
چةكدارانةم بيين يةكسةر وامزاين، سةرباز و پؤليسي حوكوومةيت سةددامن، چونكة ذثك جلي سةربازيي عرياقيان لةبةردا 

تةنانةت . شنيكؤف بةدةستةوة و تةپلةي سةربازيي لةسةربوون، پةصةپةصة و كةسك و بؤر و چةكمةي درثژ و ذةش و كآل
، هةر تةواو جلي ئةفسةري عرياقي لةبةردا بوو و بة موويش لةوان )نةقيب(كابراي ئةفسةريش، كة سث ئةستثرة بوو

بة الي منةوة شتثكي سةرجنذاكثش بوو، چونكة لةبةركردين ئةو جالنة، دةكاتة داننان بة بةعس و . جوثنةدةكرايةوة
خؤ ! رياق و سةددامدا و خؤ بة بةشثك لةو دةسگايةي ئةو زانني، دةنا پثشمةرگة بؤ دةبث جلي سةربازيي لةبةر بكاتع

.  خبةنة سةر شان و هةر جلةكةي خؤيانيش لةبةردا بثت- ئةگةر هةر زؤر حةزيان لثية–دةكرث ئةستثرة و مةستثرةش 
ربازي عرياقي و لةشكري عرياق، كة لةوةيت هةية و دامةزراوة ئةوةيان جثي شانازيية تا جلة خوثناوييةكةي بةعس و سة

ئةگةر بةذاسيت خؤ بة شؤذشگثذ دةزانن، دةبوو نةفرةت لةو جلة . دةسيت لة خوثين كوردداية و كوردستاين داگري كردووة
ري، ناتوانن لة بازنةي سةربازييانة بكةن، بةآلم حيزبگةلثكي لةو بابةتة، هةر ئةوةيان لةبارداية و نة بة كردةوة و نة بة ب

                                                                      . بريي بةعس و عرياقيةيت، دةرثن و بؤ خؤيشيان فؤتؤكؤپي بةعسن و پةروةردةي هةمان فثرگةن
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ةرةي كوردستاين زثتر لة سث  بة دةست برسيةيت و نةبوونةوة دةناصثنن، ب،لة كاتثكدا كة زؤربةي خةصكي هةژار و كصؤص
چوار كةناصي تةلةضزيؤن و چةندين ذاديؤيان هةية، كة لةوةي زثتر فشة و قسةي زيل لثپرسراواين دوو زحليزبةكة و 
حوكوومةتةكة و پةرلةمانةكة پثشان دةدةن و باس دةكةن، هةرگيز بة الي گريوگرفيت خةصكة چةوساوة و قوذبةسةرةكةدا 

اسي دةرةوةي وآلت دةكةن و بة تةواوي برسيةيت و گريوگرفتةكاين ميللةيت كوردستانيان زثتر باسي دةنگوب. ناچن
بةرنامةكاين . وةپشتگوث خستووة و هةر باسي ناكرثت، تةنانةت ذؤژنامة و گؤضارةكانيشيان هةمان كار دةكةن

بة زؤري بة . سةردةمي شا دةچنتةلةضزيؤناين بةرة هةر لة بةرنامة و پرؤگرامي تةلةضزيؤين توركيا و ذؤژاوا و ئثراين 
ئةو دياردةية . گةمة و گاصتة و گؤرانيي ذؤژاوايي و توركي و فارسي و عةرةيب و هةواص و فيلمي بياين دةيبةنة سةر

 مرؤض هةر ،تةنانةت كارثكي واي كردووةتة سةر خةصك، كة بة زؤري لة چاخيانة و ئؤتؤمبيل و چيشتخانة و هوتثلةكاندا
شثوةي پثشكةشكردين . ثتةرةيب و توركي و فارسي دةبثت و زؤركةم گؤرانيي كوردي دةبيسرگوثي لة گؤرانيي ع

 لة بارةي جةالل ،يةكةم هةواص دةبث. هةواصةكانيش لة تةلةضزيؤنةوة، ذثك هةمان ذثبازي تةلةضزيؤين بةغداي بةعسة
نيايةدا وا باوة كة هةر ميللةتثك، لة هةموو ئةم د–تاصةباين و مةسعوود بارزانييةوة بثت، كة جووتة سةرؤكي كوردن 

 و -وآلتثك، دةوصةتثك، گةلثك، كؤمةصثك، دةستةيةك، يةك سةرؤكي هةية يا كؤمةصثك پثكةوة سةرؤكايةتيي دةكةن
هةواصي دواي ئةوان لة بارةي سةرؤكي حوكوومةتةوةية، كة بثجگة لةوةي بة جووآلنةوة السايي حوكوومةتةكةي بةغدا 

لةبةرداية و تا ذادةيةكيش " الجيش الشعبي"رگيشةوة الساييان دةكاتةوة و جلي لةشكري گةل دةكاتةوة و بة جل و بة
دواي ئةوةش هةواصي سةرؤكي پةرلةمان و وةزيري ناوخؤ و فآلن و فآلن و ئةوجا دثتة . حةزدةكات لة تاريق عةزيز بچثت

ةدبةخيت، پيويست ناكات، چونكة بة سايةي سةر پارثزگار و ئةو جؤرة كةسانة، ئيدي هةواصي خةصك، برسيةيت، گراين، ب
!                                                                               ن كردووة و تثر و تةسةل دةژينبةرةي كوردستانييةوة، ئةو جؤرة باسانة نيية و خةصك هةموو ئينتةاليا

هةر حيزبة و كؤلكةحيزبثك ذؤژنامةي خؤي . يان ذؤژنامةش دةردةچنبثجگة لة تةلةضزيؤن و ذاديؤي زؤر و زةبةندة، دة
تةلةضزيؤن و ذاديؤ و ذؤژنامةكاين ئةو حيزبانة، زؤرجاران بة نيازي ئاژاوةنانةوة و سازكردين ذقةبةري و ناحةزي، . هةية

ول و درثژ و پانتؤصي باسي قژي لو. دةيان شيت خراپ لةمةذ كورداين ئةوروپا و هةندةرانةوة بآلودةكةنةوة و دةنووسن
كاوبؤي و شثوةي قسةكردن و هةصسوكةوت و ذةفتاري كورداين دةرةوة دةكةن و باسي ئةوة دةكةن، كة بة دؤالرةوة 

قژ و پانتؤص و سةر و هةرچي مةسةلةي . دثنةوة بؤ كوردستان و ژن دثنن و ژنيان گران كردووة و دةيان شيت ديكةش
، چونكة ئةوة مةسةلةيةكي تايبةتة و پثوةندي بة مرؤض خؤيةوة هةية، بة تايبةت واية باسكردين هةر شةرمةفةساصة، پثم

قژي درثژ و لوول و پانتؤصي شذ و كاوبؤي و نازامن چي، هيچيان زيان لة . ئةگةر مرؤض تؤزثك بذواي بة ئازادي هةبثت
. بكات و خةصك بچةوسثنثتةوةمرؤضثكي ديكة نادةن و گةلثك شةريفتر و باشترن لةوةي، كة مرؤض مرؤض بكوژثت و دزي 

بريا خثصي بةرةي . ئةوانةي بةرةي كوردستاين با باسي تاوانةكاين خؤيان بكةن، چييان داوة بة قژ و پانتؤصي عالةمةوة
ئةگةر . كوردستاين بة دةرپثيةكي كورتةوة گةذابان، بةآلم ذاستگؤ و دةستپاك و مرؤضدؤست و كوردپةروةر بووايةن

بةرةي كوردستاين، كة خؤ بة شؤذشگثذ دةزانثت، . ن گران كردووة، قسةيةكي يةكجار بث واتايةكورداين ئةوروپا ژنيا
كة كوذةكوردثكيش لة . دةبوو ذةخنة لة ژنفرؤشنت بگرثت و مةسةلةي شريبايي و ئةو جؤرة نةريتة دزثوانة نةهثصثت

 پريؤز و دصخؤشكةر دانرابا، چونكة ئةو ئةوروپاوة دةگةذثتةوة و كچةكوردثك دةكات بة هاوسةري خؤي، دةبوو بة كارثكي
كوردة نةدؤذاوة و دةيةوثت وةك كورد مبثنثتةوة و منداصي كوردي ببثت، دةنا خؤ ئةويش دةتوانثت ژنثكي بياين ثنثت 

گةذانةوةي ئةو كوردانةي . و منداصي ببثت بة ذووس، ئينگليز، فينالندي، ئةصماين و هةموو شتثكي ديكةي غةيرةكورد
بة هةزاران دؤالرةوة بؤ كوردستان، دةبوو الي بةرةي كوردستاين جثي ذةزامةندي و خؤشحاصي بوواية، چونكة ئةوروپا 

بةو دؤالرانةي، كة كورداين هةندةران دةيبةنةوة كوردستان، دةتوانن كؤمةك بة چةند كةسثك، چةند خثزانثك بكةن، لة 
پثويستييان بة هةموو كؤمةكثكة و بةرةي كوردستاين بؤيان كوردستان و كؤمةصثك پثويستيي ئةو خةصكة دابني بكةن، كة 

كة دؤالريش دةبرثتةوة كوردستان، دةبثتة هؤي دةوصةمةندكردين كوردستان و زؤربووين پارة و توانسيت . دابني ناكات
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ناخؤشة و يان كوردستاين خؤيانةوة، بؤية پثكذين لةوث، بةآلم لةبةر ئةوةي ئةو دؤالرانة ذاستةوخؤ ناچنة گريفاين بةرةي
كورداين ئةوروپا لة ناساندين كورددا بة دةرةوة و خؤپثشاندان و يارمةيت كؤكردنةوة و ناردنةوةي . ذةخنةي لث دةگرن

هةموو جؤرة كؤمةكثك بؤ كوردستان و هةر جؤرة كارثكي ديكةدا، چاالكانة ذؤصي خؤيان بينيوة و ئةگةر بوودةصةيي 
ةك لؤبييةكي كورديي ذؤصثكي زؤر مةزنتريان هةبوواية، وةك ئةو لؤبييانةي سياسةتكاراين كورد نةبوواية، دةكرا و

ئةو جؤرة ناو و ناتؤرة و قسةصؤكةي، كة بةرةي كوردستاين . ميللةتاين ئةرمةن و جوولةكة و خةصكاين ديكةي ئةم دنياية
كة سةربةخؤ و بثاليةنن و و دةسگةي ذاگةياندنيان بؤ كورداين دةرةوةي هةصدةبةسنت، مةبةستيان تةنث كوردگةلثكة، 

پثوةنديان بة حيزب و ميزبةوة نيية، دةنا خؤ هةموو كورد دةزانثت، كة كورداين سةر بة بةرةي كوردستاين، چةندين 
و " گرياوةكاين دياربةكر"ساصة لةم ئةوروپاية خةريكي پارةكؤكردنةوةن و ميليؤنان دؤالر و مارك و كرؤنيان بة ناوي 

و " هةصةجبة"و " منداصي كورد"و " ئاوةدانكردنةوةي كوردستان"و " ئاوةرةكاين كورد"و "  مووشپةنابةراين قزلتةپة و"
و دةيان ناوي ديكةوة، كؤكردةوة و " دروستكردنةوةي گوند و خوثندنگة"و " قوربانيياين كيميايي"و " گةرميان"و " ئةنفال"

ردستان، مةگةر تةنث حيزب و دةستةكاين خؤيان و خستيانة سةر حيسايب بانكةكانيان و پاشان ئةگةريش برابثتةوة كو
كةساين خزم و نثزيكي خؤيان، ئاگايان لةو پارانة بووبثت و ئةويش ئةواين پث دةوصةمةند كراون، دةنا كامة هةژار و 
لثقةوماو و قوربانيي ئةنفال و كيميايي و چي و چي، دؤالرثك، ماركثك، كرؤنثك، پوندثكي دةست كةوتووة؟ هةرچي 

كةي دةرةوةشة، كة ئةوان قسةي پث دةصثن، هةمووي بة كوثرةوةري و كاري قورس و گران و شةكةت و كوردة
ماندووبوون، وةك گسكدان، قاپشؤردن، بلثيت شةمةندةفةر فرؤشنت، پاسةواين، شؤفثري، كاركردن لة كارگةي ئاسن و 

ةند دؤالرثك ببةنةوة و يارمةتيي كةسثكي ئؤتؤمبيل و دروومان و بةقاصي و دةيان كاري سةخت و گراين ديكة، ئةگةر چ
لثقةوماوي كوردستاين پث بدةن، قسةي ناشريينيان پث دةگوترثت، بةآلم ئةوانةي خؤيان، لثپرسراواين حيزبةكان لة 

بووين ئةوان لة ئةوروپا و مانةوةيان، بة خةبات و . دةرةوة، بة هةزاران و ميليؤنان دةبةنةوة، هثشتا هةر پياوي چاكن
                                            !ن دةژمثررثت و خةصكةكةي دي كاري خراپ دةكةن و كورديان لةبري كردووةتثكؤشا

 الم وابث هةموو كوردثك باش دةزانثت و ئاگادارة لةوةي، كة خثزان و منداصي سةراين ئةو حيزبة كوردييانة بة دةگمةن 
. دوورودرثژة لة ئةوروپان و هةر ئةوانيش خةصكي كورديان فثرة ئةوروپا كردساآلنثكي . كةسثكيان لة كوردستان ماوةتةوة

بةشي زؤري ئةنداماين حوكوومةت و . سةراين كورد بة گشيت لة نثوان كوردستان و ئةوروپادا، گةرميان و كوثستان دةكةن
لؤماسيي وآلتاين هةشة هي ديپ–پةرلةمانةكةي بةرةي كوردستاين و سةركردةكاين بةرة، پاسپؤريت ئةوروپايي 

 يا لة سووريا و ئثران و ، يان لة باخةصداية و منداص و كةسوكاريشيان ئاسوودة و ئارام، لة ئةوروپا-دةوروبةري كوردستان
لة كوردستان مووچةي ئةنداميةيت پةرلةمان و . توركيا، حةساونةتةوة و لة هةردووالش مووچةي خؤيان مفت وةردةگرن

 كارگثذي و ئةو جؤرة بةزمانة و لة ئةوروپايش هةم خؤيان و هةم ماص و منداصيان، لة وةزيري و سةركردةيةيت حيزب
سؤسيال و كون و قوژبين ديكةي وةردةگرن، چونكة ئةو بابةتانة نة خؤيان و نة ژن و منداصيان، بة هيچ شثوةيةك خؤ 

 هةر لة سةخيت و ،ة كوردستانيششةكةت ناكةن و مفتخؤرن، كةچي گاصتةش بة خةصكةكةي دي دةكةن، كة لة ئةوروپا و ل
 كة كوردستان بة ئازاد دةزانن و خؤيان زؤر پث كوردة، بؤ پاسپؤرتةكانيان نادذن و منداص و ،ئةوان. ماندووبووندان

 ذمث كةوتة يةكثك لة ،لةگةص برادةرثكدا مانگي ئؤگوسيت. خثزانيان بة يةكجاري نابةنةوة كوردستان و لةوي بژين
 فةرمانبةري لث بوو، سيانيان باسي كةسانثكيان دةكرد، كة لة ئةوروپا 5-4ين و لة ژوورثك، كة كاين سلثماكارگثذيية

ئةي چؤن، توو خوا گوناحن، بة سواصكردن ئةو پارةيان كؤ :"گةذابوونةوة و خانوويان زؤر بة گران كذيبوو و دةيانگوت
 كوردانةن، كة پارةي ئةنفال و منداصي كورد و ئةوانة ئةو". بؤ كورديان كردووة..كردووةتةوة و قوتوويان هةصگرتووة

ئةوانة نوثنةراين بةرةي كوردستانني، كة هةريةكةو . هةصةجبة و ئاوارةي كورد و نازامن چي، چووةتة حيسابةكانيانةوة
من داكؤكي لة تةواوي ئةو عالةمة ناحيزبييةش ناكةم، كة لة ئةوروپاوة دةگةذثنةوة بؤ .  هةيةاندةيان حيسايب بانكي

دةزامن لة نثو ئةوانيشدا هةن، كة دةيان كاري نابةجثيان كردووة، وةك . كوردستان و هةموويشيان بة فريشتة نازامن
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 بة ، بيمةكارگثذيي لة سوثديش لة ،لةوث فرؤشتوويانة و هاتوونةتةوةبيليان لة ئةوروپاوة بردووةتةوة و  كة ئؤتؤم،ئةوةي
ستان دزراوة يا سووتاوة، جارثكي دي پارةكةيان وةرگرتووةتةوة، ذثك وةك بيانووي ئةوةي، كة ئؤتؤمبيلةكةيان لة كورد

                                                  ". كاوذي قورباين-خروف النذر"ئةوةي، كة لة نةجةف و كةربةال باو بوو و پثيان دةگوت 
ةك ذةخنةي دةسگاي ذاگةياندين ئةو حيزبانة هةرچي مةسةلةي كورديزانيين ئةم خةصكةي دةرةوةية، بة هيچ شثوةي

ذاست نيية، چونكة ئةو كوردة، كة لة دةرةوةية بة حوكمي ئةوةي تثكةآلويي لةگةص كوردي هةموو بةشةكاين كوردستاندا 
ئةو ذؤحي . و هةموو ناوچة جياوازةكاين كوردستاندا هةية، زمانةكةي دةوصةمةندتر دةبث و كوردييةكي باشتر فثر دةبثت

ئةگةر . چةگةري و شار و گةذةكبازييةي لةوث هةيبووة، لة دةرةوة بةري دةدات و زثتر خؤ بة كوردستاين دةزانثتناو
. جاران خؤي بة كوردي عرياق يا ئثران يا توركيا يا سووريا زانيبثت، ئةوذؤكة خؤ بة كوردي هةموو كوردستان دةزانثت

                                                                . بةرةي كوردستاين نيية و خؤ لة قةرةيشي نادةنبثگومان ئةو جؤرة بريكردنةوةية بة هيچ شثوةيةك الي
. نثوان حيزبةكاين كوردستان ئةگةر بة ذوواصةتيش باش بثت، لة ذاستيدا و لة دصةوة خؤشيان بة چارةي يةكتردا نايةتةوة

پةالماري چةك لة يةكدي دةدةن و كؤمةصثك " شةذ لة بةتاصي باشترة"وردييةكةزؤرجارانيش هةر بؤ سةملاندين تيؤريية ك
لة شةذثكي نثوان يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و بزووتنةوةي ئيسالمي كوردستاندا لة كةالر، . لة يةكدي دةكوژن

و بة قةويل كةسانثك، كة ئاگاداري ذووداوةكة بوون، دانيشتوواين گةذةكثك، كة  كةس لة هةردووال كوژران 56نزيكةي 
يةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، كة بة الواين "جي.پي.ئار"مزگةوتثكي تثداية، ناچار بوون بؤ ئةوةي بةر 

وان و سةراين حيزبةكان و تةواوي لثپرسرا. هاتوچؤكةراين مزگةوتةكةوة دةنران نةكةون، بگوثزنةوة بؤ گةذةكثكي ديكة
وةنةبث تةنث نثواين حيزبةكاين نثو بةرة و دةرةوةي بةرة . چةكدارةكان، بة هيچ شثوةيةك دداين خثر بة يةكديدا نانثن

يشدا، "تةحسني شاوةيس" لةگةص ،يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان. وا بثت، بةصكة نثوان ئةوانةي نثو بةرةش هةمان حاصة
وةيس، كوژةري  كة تةحسني شا،تيي دميوكراتيي كوردستانداية، پثكياندا دا، بة بيانووي ئةوةيكة ئثستا لةگةص پار

 لة كايت هةصبژاردين پةرلةمانةكةي بةرةي كوردستانيدا، مةسعوود بارزاين بؤ ئةوةي قسة بؤ خةصك بكات .ية"مامةذيشة"
لة سةردانةكةيدا بؤ كةالر، . ردبووو پرؤپاگةندة بؤ حيزبةكةي خؤي بكات، سةرداين زؤر شوثين كوردستاين ك

 سةر و كةللةيان بردبووة نثو ئؤتؤمبيلةكةيةوة و پذ بة -هاوپةميانيان–چةكدارةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان 
ئةويش هةر هثندةي پث كرابوو، بث . مامة، مامة، مامة، تا دةنگيان نووسابوو: دةم هاواريان كردبوو و هثندةيان قيژاندبوو

تاكة شتثك، كة ئةو حيزبانة لة سةري پثك هاتن و بة باشي ئةجناميان دا، . و ئارام، وآليت بةجث هثشتبوودةنگ 
 -بةرةي كوردستاين–، ئةويش لة بةر ئةوةي ئةوان "ك.ك.پ"مةسةلةي شةذي براكوژي بوو و هثرشيان بؤ سةر 

بثجگة . رد، چونكة ماوةيةك بوو نةيانكردبووپةروةردةي شةذي براكوژين و لة سةر ئةوة ذاهاتوون و بثزوويان پثوة دةك
لةوةش ئةو كارة باجي ئةو پثوةندةي نثوان بةرة و توركيا و ذؤژاواية و ئةجنامداين فةرماين مامؤستاياين توركيا و 

ي لة كاتثكدا كة باسي ئازادي دةكةن و خةصك وا چاوةنواذة، كة ئةو لةتةكوردستانة ببثتة داصدةيةك بؤ تةواو. ذؤژاوايانة
لة . كوردة لثقةوماوةكة، كة لة هةموو اليةكةوة دةذةتثنرثت، كةچي بة پثچةوانةوة بووةتة زيندان و پاوةن بؤيان

بكات و ذثكخراو و كاري سياسييان لث قةدةغة دةكرثت " ك.ك.پ"كوردستاين بةرةي كوردستانيدا، كةس ناتوانثت باسي 
دوو زحليزبةكةش ئةوذؤكة لة يةكتر بثدةنگن و پةالماري يةكدي ئةگةر هةر. و زؤريشيان دةستبةسةر و زينداين دةكرثن

، ئةوانيش هةم كاسةيان پذة و هةم "كاسةي پذ ئاشيت ماصة"نادةن، چ حيكمةتثكي تثدا نيية، چونكة كورد گوتةين 
بوو و دةسةآلتيشيان دابةش كردووة و هةميش چاوي مامؤستاكانيان لث ديارة، دةنا دةمثك بوو ئاوذذوي يةكدييان برد

                                       .سةر و گوثالكي يةكتريان كوتابوو
لةو .  كة بةعس لة كوردستاندا بووة، تةواوي خاكي كوردستاين مينذثژ كردووة و هةر بةو شثوةيةش بةجثي هثشتووة

 الق و شوثنثكيان نةپةذثت و لةتةكوردستانةدا، كة بة ناو ئازادة، ذؤژ نيية دةيان كةس بة مني نةكوژرثن يا دةست و
كة مرؤض . ئةو مةسةلةيةش زؤر ئاسايي دةذوات و فةرمانذةواياين كوردستان هةر بة خةياصيشياندا نايةت. بريندار نةبثت
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ياين بة حيسايب ئةوان، . دةشپرسث بؤ چارةيةكي ئةو بارة ناكةن، دةصثن چؤن دةكرث و ئةوة هةرگيز پاك نابثتةوة
ئةگةر بذثك بةتةنگ ئةو مةسةلةيةوة هاتبان، ئةو .  خةصكة و كوردةكة، بة تايبةت منداص، تةواو بنبدةبثت قذ خبرثتة ئةو

هةموو پثشمةرگة و چةكدارانةي كة هةيانة و كاتثك، كة فشةي پثوة دةكةن ژمارةيان دةگةيةننة سةدان هةزار، ئةگةر 
 و بيانتةقاندبانةوة، ئثستاكة كوردستانةكةي بندةسيت هةر حةفتةي لة ناوچةيةك كاريان كردباية و بة دووي ميندا گةذابان

 باسي منداصثكيان دةكرد، كة هةر بة تةنث -دةوروبةري شثروانة–لةو گةرميانة . بةرةي كوردستانييان خاوثن كردبووةوة
وبةآلي  ميين تةقاندبووةوة و دواجار بؤ خؤيشي بةر كةوتبوو و بووبووة قوربانيي مينثك و قةزا900-800خؤي نثزيكةي 

 بؤ ، يا هيچ نةبثت،سةراين كوردي برد، كةچي بةرةي كوردستاين هةر نةيانكردبوو، پثش شةهيدبووين، خةآلتثكي بدةنث
ئةوة يةك منداصة لة سةدان منداصي ديكةي . خؤيشيان چاو لةو بكةن و چةكدارةكانيان هان بدةن بؤوةي ئةو كارة بكةن

                                                                                                                      .كورد بة مردنيان دةحةسثنةوة و چاكتر دةژينهةژاراين كورد، كة سةران و دةوصةمةنداين 
 لة ئةگةر.  بةرةي كوردستاين و حوكوومةت و پةرلةمانةكةي، باسي ئاوةدانكردنةوةي گوندةكاين كوردستان دةكةن

 گوندثك ئاوةدان كرابثتةوة، ئةوة 50 - ةوة تا ئثستا1991لة پاييزي – گوندي كاولكراودا 5000سةرجةمي 
من لةو بذوايةدام كة بةو سةدان هةزار چةكدارانةي، كة ! ئاوةدانكردنةوةي پث دةگوترث؟ ذةنگة بة پثي بؤچووين كيسةص

ان بؤ خؤيان و بة كاري ميللي و هةرةوةزي و گةيل، بةو ماوةية ناوي پثشمةرگةيان لث نراوة و بة هانداين خةصكي گوندةك
دةتوانرا، ئةگةر تةواوي گوندةكانيش نةبثت، ئةوا دوو سث هةزار گوندي كوردستان دروست كرابايةوة و خةصكي گوندةكان 

 خةصكي  لة گةذانةوةي-بةرة–بةرةي كوردستاين مةبةسيت ئةوة نيية، چونكة . گةذابانةوة شوثن و جثگةي خؤيان
كة بذبذةي پشيت ئابووريية لة –گوندان بؤ گوندةكانيان و دةستكردنةوةيان بة كار و باري كشتوكاص و ئاژةصداري 

بةرةي كوردستاين دةيةوث خةصكةكة فثري دةرؤزة و .  دةترسث، كة لة ژثر كؤنترؤصي ئةوان دةرچن-كوردستاندا
وة و دةوصةتان و ذثكخراوة جيهانييةكان بن، كة ئةوةش ذثك بري لةپپانكردنةوة بكات و هةموودةم چاوةذثي يارمةيت دةرة

و بؤچوون و هةوص و كؤششي جيهاين سةرمايةداري و ئةوروپا و ذؤژاواية، بؤ ئةوةي نةك هةر كورد، بةصكة تةواوي جيهاين 
لة ذثگةي بةرةي كوردستاين بةو مةبةستة ئةو كارة دةكات، بؤ ئةوةي . سثيةم بةو شثوةية لث بكةن و ثصنةوة

خؤيةوة، كؤمةك و يارمةيت بة سةر خةصكدا دابةش بكرثت، تا بؤ خؤي دةسيت خؤي لث بوةشثنثت و پاشان ئةگةر شتثك 
ئةگةر بةرةي كوردستاين ذاست دةكات و لةگةص ئاوةدانكردنةوةي . لة خؤي زياد مايةوة، بيدات بة خةصكاين نثزيكي خؤي

بذووخثنثت و تثكدات و خةصكةكةي ) جممعات(وي ئؤردووگا زؤرةملييةكانگوندةكانداية، دةبوو پثش هةموو شتثك تةوا
ئةو ئؤردووگايانة بؤ خؤيان . بگثذثتةوة بؤ گوندةكاين خؤيان، بة مةرجثك پثشتر گوندةكانيان دروست بكرثنةوة

ن بةرةي پةيكةرگةلثكي بةعسن و نيشانةي زؤرداري و چةوساندنةوة و هةموو ناذةواييةكن و هثشتنةوةشيان لة الية
ئةو ئؤردووگايانة كانگةي بثئاكاري و نةگبةيت و پيسي و . كوردستانييةوة، نيشانةي پشتگري بةرةية لةو ئؤردووگايانة

موقاويلةكان، (بةصثندةرةكان–جاشايةيت بوون و هةر سةرةتايش، كة دروستكران، بؤگةنترين چيين بؤرژوازي كورد 
ؤيان بكةن بة دادوةر و تؤزثك بري لة وآلت و خاك و نةتةوة بكةنةوة، بث ئةوةي بذثك ويژداين خ -)قؤنتةراتچييةكان

، لةو پرؤژة پؤخص و ةندازياري كورد و كارگةري كوردييشئ. بةري و ئةوان بؤ حوكوومةيت بةعسيان دروستكردنشانيانداية
ئةو . ايانة قوت كرانةوةو پارة و پووصي بةصثندةران، ئةو ئؤردووگئةوان بةشدارن و بة دةست و مةچةك و هثزي قذثژةدا 

  بة سايةي وثرانكاري گوندةكاين كوردستان و ماصوثراين و داذزاين خةصكةكةي و بةهثزبووينچينةش، بةصثندةران،
بوون بة خاوةين چةندين ميليؤن دينار، خانوو و بةرة و دةسةآليت بةعس لة كوردستاندا  و بة هؤي ئةو ئؤردووگايانةوة، 

ئةو ئؤردووگايانة تاكة هؤي . اذةوا، كة بةرهةمي دزثيت و ذووتاندنةوةي خةصكة و هيچي ديسامان و دارايي قورس و ن
سةرةكي و بنةذةيت نةهثشتين كشتوكاص و ئاژةصن لة كوردستاندا و گةورةترين ذؤصيشيان لة تثكدان و شثواندن و 

وة و بة دامةزراندنيان گةرةترين زيان لة سذينةوةي ئاكار و شوثنةوار و نةريت و پثوةنداريةيت كؤمةصگةي كوردةواريدا بيني
تةواوي ئةو تاوانةش بثجگة لة بةعس، لة ئةستؤي قؤنتةراتچي و بؤرژوازي كوردداية و ذؤصي ئةوان هةرگيز . كوردستان درا
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لة ذؤصي بةعس كةمتر نةبووة و ئثستاش بةوةي، كة ئةو ئؤردووگايانة ماونةتةوة، بةرةي كوردستانييش هةر ئةو ذؤصةي 
هةصةجبةي "و )" نصر(نةسر"لة نثوان سلثماين و دةربةندخياندا ئؤردووگاي . س و قؤنتةراتچيياين كورد دةبينثتبةع
هةية، كة كؤكراوةي تةواوي گوندةكاين )" صمود(مسوود"و ئةوانة هةن و لة نثوان كفري و كةالردا ئؤردووگاي " نوث

ئؤردووگايانة هةر وةك خؤيان ماونةوة و يةك خشتيان لث ئةو .  هةزار كةسي تثداية80-70ناوچةي كفريية و زثتر لة 
                                                   .تثكنةچووة و هةر هيچ نةبوواية دةبوو هةر لةبةر ناوةكانيان بيانذووخاندبان

شتنة بة بيانووي ئةوةي، كة ئةوانة خراپ و داوثنپيس بةزمثكي ديكة، كة بةرةي كوردستاين فثري بووة، مةسةلةي ژنكو
جارث پثش هةموو شتثك تةواوي ئةو ژنانةي، كة وةبةر فيشةكي بةرةي . بوون و كاريان بؤ حوكوومةيت بةعس كردووة

 كوردستاين دراون و دةدرثن، ژنگةلثكن سةر بة هةژارترين چيين كؤمةصگةي كوردةوارين و هةر هةژاري و پثويسيت ذؤژانة
دةبث .  خليسكابن و خوويان خراپ بووبثت-ئةگةريش ذاست بثت–و ژيان بؤ خؤيان، هؤگةلثكن بؤ ئةوةي، كة ئةوانة 

ئةوانة چييان دژي كورد كردبثت؟ هةرچييةكيشيان كردبثت، هثندةي ئةو موستةشار و سةرةك جاشانةيان نةكردووة، كة 
ذشگثذ و خةباتگثذ و هاوذث و هةضاص و لثپرسراوي بةرز، لة نثو ثك بوون بة شؤ)كن فيكون(ئةوذؤكة هةموو بة كونفةيةكوون

بةرةي كوردستانيدا و بة كوردستاندا تةراتثن دةكةن و بؤ خؤيان حوكم دةكةن و دةيان پاسةوان و چةكداريش وةدووي 
ةر و هاوذث و ئةو كةونة جاش و موستةشار و قؤنتةراتچي و بؤرژوازييانةي جاران و پثشمةرگة و نيشتمانپةرو. خؤ دةخةن

تا بةعس هةبوو .  هةر لة سةر چوار پةل دةنيشنةوة،هةضاصة نوثيانة، وةك پشيلة وان و لة چل ؤميشةوة بةربنةوة
 كة حوكوومةيت كورد هةية، ديسان ئةوانن ،ئةوان كةواسووري بةر لةشكري بةعس بوون لة كوردستاندا و ئثستاش

 مرؤض بصث لةگةص سةردةمي بةعسدا زؤر جياوازي نيية، تا ذادةيةك درؤ ئةگةر. كةواسووري بةر خثصي بةرةي كوردستانني
قسةيةكي خؤشي مستةفابةگي جاف، كة يةكثكة لة سةراين هؤزي جاف و لة كةالر دادةنيشثت، گةواهييةكي . نيية

پاش . مةسعوود بارزاين و چةند كةسثك دةچنة سةرداين ماصي مستةفابةگ و دةبنة ميواين. ذاستةقينةي ئةو وةزعةية
ئةويش ". كاك مةسعوود قسةيةك هةية حةز دةكةم عةرزتان كةم:"بةخثرهثنان و گفتوگؤ، مستةفابةگ دةصث

فةتتاحي براي . 1"ي برامتان كةمة)فةتاح( هةرچي سةيرتان دةكةم هةر فةتة:"مستةفابةگ دةصث". فةرموو:"دةصث
زوور و ئةفسةرثكي بةرزي لةشكري عرياق بوو و مستةفابةگ، سةرؤكي تةواوي موستةشارةكاين ناوچةي گةرميان و شارة

 مةسعوود بارزانييش هةموو هاوذثكاين. لة ئةنفال و كارة ناپةسةندةكاين ذثژميي بةعسدا، ذؤصثكي لةبةرچاوي هةبوو
بةرةي كوردستاين بؤ ژين قوذبةسةر قةآلچؤ دةكات و كةونة پياواين ذثژمييش بة سةر خةصكي . موستةشار دةبنكةونة

          وردةوة دةكات بة كةصةگا؟هةژاري ك
ئةو پثشمةرگةيةي، كة جاران نيشانةي پاصةوانيةيت و قارةمانيةيت و ئازايةيت بوو، ئةوذؤكة بةرةي كوردستاين و 

پثشمةرگة كة . حيزبةكان، كارثكي وايان بة سةر هثناوة، كة بوون بة نيشانةي دزيةيت و جةردةيي و چصثسي و ناذةوايي
ؤي هةبوو، كة دةتوانثت بةرانبةر دوژمن خؤ ذاگرثت و بوةستثت، ئةوذؤكة تاكة هيوايةك كة هةيةيت، جاران بذواي بة خ

 نةبن، ئةوا پثشمةرگة -هثزي ذؤژاوا–ئةگةر ئةوان : زؤر بة ذاشكاوييش دةصثن. هثزي ذؤژاوا و ئةمةريكاية و هيچي دي
       .ان بداتهةرگيز شةذيان پث ناكرثت، ئةگةر سةددام يا كةسثكي دي، پةالماري

زؤر جاران ئاوارة و لثقةوماوةكاين كةركووك و گةرميان و ئةنفال، كة لة ژثر چادر و خانووي تةنةكة و زنج و الديواري 
سةيسايةق و هةصةجبة و گؤخآلن و خورماص و ئةوانةدا و لة خراپترين بار و گوزةراندا دةژين، ئةگةر هةندثكيان هاتبنة نثو 

ولثر، ئةوا بوون بة مايةي القرتث و قسة و ناتؤرة و بة دةيان شيت دزثو و ناحةزيان پث شارةكاين سلثماين و هة
هةر حيزبةو چةند . بةرةي كوردستاين و حيزبةكاين ديكةش هةر يةكةو لة نثو شارثكدا دةيان بارةگايان هةية. دةگوترثت

                                                
         ".پرسياري ذاسيت و درؤي ئةو قسةيةم لة مستةفا بةگ خؤي كردووة و ئةويش گوتوويةيت، درؤية و هيچي وا ذووي نةداوة و هةصبةستراوة:" گويت باوكم 1
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ان، كرثكاران، ژنان، پثشمةرگة و چةنداين بارةگايةكي سةركردةيةيت و بارةگاي لق، ناوچة، الوان، قوتابييان، نووسةر
هةر بارةگايةكيش لةوانة بينايةكي حوكوومةتيي كؤنة، كة ئثستا بة دةست مرياين نوثوةن و زؤريشيان . ديكةيشيان هةية

 لة ژمارةي بارةگاكانيان -حيزبةكان–خؤ ئةگةر ئةوان . بيناي خوثندنگة و ئةو جؤرة شتانةن، كة دةيان ژووريان تثدان
د دانةيةك كةمتر بكةنةوة، ئةوا هةزاران ماصة گةرمياين و كةركووكي و ئةنفايل لة نثو ئةو بينايانةدا جثيان دةبثتةوة و چةن

                                                                                . هةر هيچ نةبثت لة ژثر ئةو چادر و تةنةكانة ذزگاريان دةبثت
تةواوي ئةو دؤالر و . تانةكةي بندةسيت بةرةي كوردستانيدا ئةوذؤكة مافيايةك حوكم دةكات و كارگثذي دةكاتلة كوردس

مارك و پارة بةنرخانةي دنيا، كة دةبرثنةوة كوردستان، هةمووي دةچثتةوة گريفاين حوكوومةيت عرياقةوة و ئةو بؤ خؤي 
 من و ئةم و ئةو دةكذثتةوة و بؤ خؤي دةيبا بؤ بةغدا و لةوث بة مافياي كورد ئةو پارانة لة تؤ و. دةيانكثشثتةوة بةغدا

 دينارة، بة ديناري ذةسةن، 32-27 دينارة و لة بةغدا 22-17نرخي دؤالر لة كوردستان، . ديناري عرياقي دةگؤذثتةوة
اتة بةغدا و بة مافياي كورد، دةوصةمةندي كورد، دؤالرةكاين كوردستان دةب. بةآلم بة ديناري ساختة دووهثندة دةكات
خؤ ئةگةر بة ديناري ساختةي بگؤذثتةوة .  دينارثكي زيادةي دةستدةكةوثت10زياتري دةگؤذثتةوة و لة هةر يةك دؤالردا 

مافياي كورد ئةو دينارة ساختانةش دثنثتةوة كوردستان و .  ئةوا دووهثندةي زياتر دةستدةكةوثت-كة زؤرتر وا دةكةن–
ئيدي ئةو نةك دؤالر دةفرؤشثت، بةصكة . ؤيشي دؤالري ديكةي پث دةكذثت و دةفرؤشثتكوردستاين لث پذ دةكات و بؤ خ

خؤيشي دةفرؤشثت و هةذاج دةكات، هةر بؤ ئةوةي ميليؤناين ديكة خباتة سةر ئةو ميليؤنانةي، كة هةيةيت و قوذبةسةري 
ك، خؤشبةخيت و بةختياري ئةو  و دةرديسةري خةصزياتر بكات، چونكة هةژاري و كصؤصيو نةگبةيت ئةو خةصكة هةژارة 

بةو جؤرة مافياي كورد هةم دؤالر و مارك و پوندةكة و هةم پارة عرياقيية ذةسةنةكةي ال كؤ دةبثتةوة و . چاوچنؤكانةية
بازرگانيي بة . هةميش ئةوانة هةمووي دةباتة بةغدا و خزمةيت بةعسي پث دةكات و كوردستانةكةيشي پث هةژارتر دةكات

بةرةي كوردستاين بؤ خؤي هاندةري ئةو جؤرة . ين بةرةي كوردستانيدا، كارثكي يةكجار زؤر و ذةوايةپارة لة كوردستا
لة ! كارانةية و بؤ خؤي دةيكات و بؤ خؤي مافياية، دةنا لة كوردستانةكةي بندةسيت ئةواندا چؤن شيت وا ئةجنام دةدرثت

بة يةك كيلؤ ئاردة، بة بةرچاوي بةرةي كوردستانييةوة كاتثكدا كة خةصكي كوردستان بؤ خؤيان برسييانة و پثويستييان 
بةعس بة مةبةسيت . و بة سةر نوختةي پشكنني و گومركةكانياندا، گةمن و دانةوثصةي كوردستان بؤ عرياق دةبرثن

ذووتاندنةوةي كوردستان و شاذؤداين و بآلوكردنةوةي برسييةيت، ئةو كارة دةكات و بةرةي كوردستانييش، بة مةبةسيت 
برسيبووين خةصك و قات و قذي و گراين، هةرگيز گريوگرفيت . ومركوةرگرتن و گريفانپذكردن، ئةو كارة ئةجنام دةدةنگ

پثچكة، (بثجگة لة دانةوثصة و گةمن و دؤالر، تاية!. بةرةي كوردستاين نني، مادام خواين خؤيان پذة، ئيدي چ دةبث با ببث
تة كوردستان، بةرةي كوردستاين، گومركي خؤي وةردةگرثت و لة ي ئؤتؤمبيل، كة لة ئثرانةوة دث)چةرخ، تةگةر

بةرةي كوردستاين هةر گومركي خؤي وةردةگرثت و گرنگ ئةوةية هةر گومرك . كوردستانيشةوة دةبرثن بؤ عرياق
ان لة كاتثكدا كة خةصكي هةژاري كورد تثر بة زگي خؤي. وةربگرثت، ئيدي لة سةر چ دةبثت و لة كوث دةبثت، قةيدي نيية

خؤراك ناخؤن و دةستيان ناكةوثت و هةموو ذؤژثك مردن بة چاوي خؤيان دةبينن، بؤرژوازيياين كورد، وآلتةكة پذ لة 
عةرةقي سووريايي، . خواردنةوةي هةمةچةشنة، كة پثشتر خةصك هةر ناويشياين نةبيستبوون. خواردنةوة دةكةن

بؤرژوازي كورد چاك . هةموو جؤرة خواردنةوةيةكي ديكةيشلوبناين، عرياقي، توركي و ويسكي و بريةي هةموو اليةك و 
هثندةي دةوصةمةندان و كةونة موستةشاران و . لةوة گةيشتووة، كة ئةوذؤكة ئةو بابةتانة سةرف دةبن و پارةيان تثدان

دة  دةخؤنةوة، هثن-چونكة خةمي كورد زؤر دةخؤن–موقاويالن و لثپرسراوان و قاچاخچييان و بؤرژوازي و دزي كورد 
بة هةزاران جةژن و ئاهةنگ و شايي و كؤذ و كؤبوونةوةي خواردنةوة و خواردن، لة . خؤراك لة كوردستاندا ناخورثت

مةخيانة و هوتثل و چثشتخانةكاندا، لة اليةن و بؤ ئةو دةستذؤيشتوو و ورگزالنة ساز دةكرثن، پارةكانيان بةشي ژياندين 
بؤرژوازي مشةخؤري كورد، بةوةشةوة ناوةستث، بةصكة . بري لةوة دةكاتةوةسةدان هةزار هةژاري كورد دةكةن، بةآلم كث 

ي بةغدايش ئاوةدان دةكاتةوة و پارةي هةتيو و برسي و "مريديان"و )" الرشيد(ئةذذةشيد"قومارخانةكاين هؤتثلةكاين 
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بؤرژوازي كورديش وةك . رلثقةوماو و ئاوارةي كورد، بة بث سنوور و بث ئازاري ويژدان، دةبا و دةخياتة سةر مثزي قوما
هثشتا بؤرژوازي . هي هةموو ئةو دنياية، لة خثر و بثر و خؤشگوزةراين خؤي بةوالوة، خثري كةسي ديكةي ناوثت

ميللةتاين دي نيشتمانپةروةرترن، چونكة لة هةمان كاتدا، كة خؤ دةوصةمةند دةكةن، شيت نوث، كارگةي نوث، 
بؤرژوازي كورد گريفان پذ دةكات، ئؤردووگاي . داهثنان بآلو دةكةنةوةپيشةسازيي نوث، دةخةنة وآلتةوة و ذؤحي 

زؤرةملث دروست دةكات، زةوي و خانوو و دوكان دةكذثت و دةكات و دةداتة كرث، دةبثتة نؤكةري ذثژمي و جاشي بؤ 
رووي لةم كاتة سةخت و دژوارةي خوا. تةواوي ئةو كارانةش بؤ خثري خؤي و چينةكةيةيت و بةس. پةيدا دةكات

كوردستاندا، كة سةرجةمي ميللةتةكة بثكارة، برسيية، پثويسيت بة هةموو شتثكة، دةبوو بؤرژوازي كورد بريي لة 
دةبوو سةدان مانيفاكتؤرةي گچكةي لةو سةر و ئةو سةري كوردستاندا كردباوة، بؤ . دامةزراندين دةيان كارگة بكردبايةوة

 دةبوو پرؤژةي كشتوكاصي و ئاژةص و مريشك و ماسي بةخثوكردن، .ئةوةي خةصكةكة وةكار خبرثن و بةرهةم هةبثت
دةبوو ئاوةدانكردنةوةي گوندان و دروستكردنةوةي خوثندنگة و نةخؤشخانة و ذثگةوبان و دةيان . وةئةستؤي خؤ خبةن

ت و بةآلم بؤرژوازي كورد، كة هةموودةم پياوي ئةم و ئةو بووة و گرثدراوي دةسةآل. پرؤژةي ديكة ئةجنام بدةن
حوكوومةتةكان بووة و ئةوذؤيش لة كوردستاندا بريي ئةو سةردةستة و پةرلةمان و حوكوومةت و حيزبةكانيش هةر لةون و 

مرؤضي كورد ئةوذؤ لةوپةذي دصةذاوكة و نيگةراين و ! خؤي خاوةين دةسةآلتة، كة وا بثت بؤ بيكات و چؤين دةكات
كةسانثك كة سةر بةو حيزب و دةستة و دايةرةي بةرةي . ا نييةخةصك لة ماص و گياين خؤي دصني. نائاراميدا دةژي

كوردستاين و پةرلةمان و حوكوومةتةن، سةرباري ئةوةي دةسةآلتيان هةية، دةشتوانن هةموو شتثك بكةن و بة خؤ و بة 
خةصكي ئاساييش بؤ ئةوةي سةر و ماصي خؤي . چةك و پاسةوانةوة دةسووذثنةوة و بازووي خؤيان پثشان دةدةن

ئةوةي . كوردستان پذة لة چةك و هةموو ماصثك چةكي تثداية و چةك فةرمانذةواية. پارثزثت، ناچارة چةكي هةبثتب
ئةوةي دةسةآليت هةبثت، پارة و چةكي . ئةوةي پارةي هةبثت، دةسةآليت هةية. چةكي هةبثت، دةسةآلتيشي هةية

 چةكيش، تاساندين مرؤض و ئازاديية، نائاسوودةيي و فةرمانذةوايي بة. ئةوةي كة وا بثت، بؤ خؤي فةرمانذةواية. هةية
فةرمانذةواياين  ئةمذؤي كوردستان لة بري ئةوةي خةصك فثري ذيزگرتن و پةيذةويكردين ذيز و .                       ترسة

يكي نؤرة و ئةو جؤرة شتانة بكةن، بؤ خؤيان هاين خةصك دةدةن بؤ نؤرةبذكث و پثشخستين لثپرسراو و خةصكي نثز
لة سةر :                                                          خؤيان، وةك منوونةيةك دةتوامن ئةمةي خوارةوة باس بكةم

زثي بادينان، كة عالةمةكة دةبث بة خؤ و بة ئؤتؤمبيلةوة بة كةصةك بپةذنةوة بؤ ئةمبةر يا ئةوبةر و لةمبةر و لةوبةرةوة 
شثت بؤ پةذينةوة، هةر بةرثك جاري وا هةية بيست سي ئؤتؤمبيلثك يا زياتر ذادةوةستث و تراكتؤر كةصةكةكة ذادةكث

من بؤ خؤم لةوث بووم، ئؤتؤمبيلي . چاوةنواذي ئةوة دةكات، كة نؤرةي بثت و بچثتة سةر كةصةكةكة و بپةذثتةوة
كاتثكدا كة دةبوو دواي ئؤتؤمبيلي لة . كابرايةكي لثپرسراوي پثشمةرگة هات و پثشي ئةو خةصكةيان خست و پةذانديانةوة

. هةر پاش ئةوة يةكثكي ديكةي بةرةي كوردستاين هات و ئةويشيان پةذاندةوة. بپةذثتةوة...سثزدةيةم و چواردةيةم و
تةواوي . هات و ئةويشيان پةذاندةوة" خاچي سوور"يةكثكي . هات و ئةويشيان پةذاندةوة" ئثن.يوو"دواي ئةوة يةكثكي
بيانووي لثپرسراواين كةصةكةكةش، كة بؤ وا دةكةن ئةوة بوو، كة ئةوةيان . ذيي ئةو خةصكةي ديكةئةوانةش بة نؤرةب

لة كاتثكدا كة دةستة و دايةرةي بةرةي كوردستاين بؤ ...! پثشمةرگة و ئةوي دي لثپرسراوة و ئةوي دي نازامن چيية و
 تا دةگاتة سةرؤكي ،ساييترين مرؤضيانةوةخؤيشيان باش دةزانن، كة كابرايةكي ئةوروپايي هةرچييةك بثت، لة ئا

دةوصةتيان، بة گوثرةي نؤرة و ذيز، كاري خؤيان دةكةن و كةس وةپثشي كةسي ديكة ناخةن و نؤرةبذي ناكةن، بةآلم لة 
كوردستاين بةرةي كوردستانيدا ئةوانيشيان فثري نؤرةبذين كردووة و وايان لث كردوون، كة خؤ بة زل بزانن، چونكة ئةوان 

ئةگةر لثپرسراوثكي بةرةي كوردستاين .  بة سةر خةصكةكةياندا زل كردوون و وةپثشيان دةخةن-رةي كوردستاينبة–
نؤرةبذيي بؤ بكرثت و ئةگةر كةچةترين لثپرسراوي حيزيب يا چةكداري خؤ بة سةر خةصكدا فش بكاتةوة و ئةگةر نةك هةر 

ن، چةندين الندكرؤزيان بة شوثنةوة بثت و چةندين چةكدار سةركردةكان خؤيان، بةصكة خثزان و دةست و پثوةندةكانيشيا
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پاسةوانييان بكةن و ئةگةر فشة و ذالةخؤبوون و شانازي بة دةسةآلتةوة بؤ خؤي ببثت بة ياسا و خةصكي پث پةروةردة 
ك بةرةي كوردستاين وة! بكرثت، ئيدي كابرايةكي ئةوروپايي بؤ خؤي بة زل نةزانثت و فشة بة سةر خةصكدا نةكات

دةسگةيةكي بؤرژوازي سةركوتكةر، بثگومان خةصك فثري ملكةچي و ترس و گوثذايةصي دةكات و ذؤحي جياوازي و 
                                                                                                                  .سةردانةواندن بآلو   دةكاتةوة

دةيان .  ئثمة القي بةر مني كةوتبوو،نةخؤشةكةي.  چوومة نةخؤشخانةي كتوپذي سلثماين،خؤشثكي خزم بؤ سةرداين نة
نةخؤشخانةكة بثجگة . كةسي لةو بابةتةي لثبوو، كة دةست، الق، گوث، لووت، زگ يا شوثنثكي ديكةيان بةر مني كةوتبوو

ئةوي كة لةوث وةدي دةكرا، نةبووين دةرمان، . لةوانةش، لة خةصكدا مجمةي دةهات و بة سةدان نةخؤشي لثكةوتبوون
لة كاتثكدا كة الي دوكتؤرة تايبةتييةكان . بةنج، كةلوپةيل پاك و خاوثن، پانكة، ئاوي سارد و دةيان شيت ديكة بوون

هةموو جؤرة دةرمانثك چنگ دةكةون و لة بن زةويشدا بثت پةيداي دةكةن، لة نةخؤشخانةگشتييةكاندا نيني و دةبث 
دوكتؤر و كارگةراين ئةو نةخؤشخانةگشتييانةش، ئةگةر بؤصةبؤصثك بكةن يا . ؤ خؤي شتةكان پةيدا بكاتنةخؤش ب

دةنگثكيان لثوة بثت و ناذةزاييةك دةربذن، بثگومان حةقي خؤيانة، چونكة مووچةيان درةنگ درةنگ دةدرثتث يا كةميان 
ديارة لةشساغي خةصك زؤر مةبةست و گرنگة .  خؤيانةدةدرثتث يا هةر هيچيان نادرثتث و كارثكيش، كة دةيكةن پياوةيت

                                                                                                              !بة الي بةرةي كوردستانييةوة
ةساين دةستذؤيشتوو خؤ لة قةرةي  چثشت و خواردين بة تام و بة لةززةت، مةگةر لة ماصي خواپثداواندا خبورثت و ك

بدةن و چثژي لثوةرگرن، دةنا هةژاري وآليت كورد، مةگةر لة خةوندا جارجار سةرةتاتكثي لةگةصدا بكات، بةآلم 
گوشت كة ذةنگة . بارةگاكاين حيزباين بةرة، هةموو خوانيان پذة و باشترين و بةتامترين خواردن دادةنثن و دةخؤن

ن ئةوذؤكة ناويشيان لةبري كردبثت، لةو بارةگايانةدا ذؤژانة نةك هةر دةخورثت، بةصكة چاكيش زؤرينةي منداآلين هةژارا
ئيدي جياوازيي نثوان بارةگا و بارةگاش هةية و حيزيب دةوصةمةند و . تةواوي بارةگاكاين ئةو حيزبانة ئاوهان. دةخورثت

ةص بارةگاي مةكتةيب سياسي و كؤميتةي ناوةندي و لةگ...بثجگة لةوةش بارةگاي ناوچة يا لق يا. هي دةوصةمةندتر هةية
سةركردةيةتيدا جياوازييان هةية و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و پاريت دميوكرايت كوردستان، لةگةص يةكگرتن و 

 بذثك لة -بارةگا و لثپرسراوان و سةراين ئةو حيزبانة–ئةگةر ئةوان . دا جياوازييان هةية...كؤمؤنيست و ئيسالمي و
                                                                .صثسي و نةوسنيي خؤيان كةمكةنةوة، بثگومان دةكرث زگي چةند هةژارثكي كورد تثر بكرثنچ

، ئةگةر بة )جةاليل و مةاليي( ملمالنثي ناشةريفي نثوان يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و پارتيي دميوكرايت كوردستان 
اين هةموو كورد و كوردستان بگةذثتةوة، بةآلم بة مةرجثك ذثزةيةك بةرژةوةندي خؤيان و زيان و ملشكاين اليةكةي زي

لة لةشكري يةكگرتووي نةبوو، كة نةك ئثستا بةصكة لة ساصي . دي تثدا بثت، هةرگيز سثودووي لثناكةن و ملي پثوةدةنثن
ةيانةوة قةواين بؤ لثدةدةن، دوو دانة كؤليجي سةربازييان، بؤ ةوة و لة مؤركردين پثكهاتن و سازكردين بةرةك1987

ئةوةي سلثماين هي يةكيةتيية . كؤليجثك لة سلثماين و يةكثكيش لة دهؤك. پثگةياندن و سازكردين ئةفسةر كردووةتةوة
خؤ كة . يلةوةي سلثماين ئةفسةري جةاليل دةردةچثت و لةوةي دهؤكيش ئةفسةري مةالي. و ئةوةي دهؤكيش هي پارتيية

بةرةي . سبةي لةشكريش سازكةن، بثگومان لة كؤليجةكانيان باشتر نابثت و سةربازةكانيش، جةاليل يا مةاليي دةبن
كوردستاين يا ئةو دوو حيزبة، كة لة هةموو قانوون و هةصسوكةوت و ذةوتار و بري و بؤچوونثكياندا، السايي بةعس 

ندين ئةو كؤليجانةشياندا چاو لةوان بكةن، چونكة بةعس بةو لةشكرة يةك دةكةنةوة و شاگردي ئةوانن، دةبوو لة دامةزرا
كة سةراين كورد زؤر شانازي بةو مثژووةوة دةكةن و بةوةي كة عرياقني –ميليؤنةيةوة و بة درثژايي مثژووي عرياقيش 

           سةراين بةرةي .                     هةر يةك كؤليجي سةربازي لة بةغدا هةبووة و هةية-شاگةشكة دةيانگرثت
كوردستاين، كة ساآلنثكي دوورودرثژة و لةوةيت سواري ملي ئةو ميللةتة هةژار و كصؤصةي كورد بوون، هةزارويةك ئةمسةر 

دةست لة سةر سينگ لة خزمةيت شاي ئثراندا بوون و . و ئةوسةريان كردووة و هةر ذؤژةي بة زوذناي يةكثك هةصپةذيون
هةرچي كون و قوژبين موخابةرايت سووريا هةية، . ام حوسةين بوون و ذاوة كورديان دةكردساآلنثكيش تاژيي سةدد
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ي ئثران و "إطالعات"بة سةدان ذاپؤرتيان لة سةر كورد، تةسليمي ساواك و ئيتتيالعات. تةواويان تاقي كردةوة
سث ميليؤن . سةر كورددا هثناكارةسايت هةصةجبة و ئةنفاليان بة . موخابةرايت عرياق و سووريا و مييت توركيا كرد

دةيان ساص شةذي . كورديان ئاوارة كرد و هةمان كات ئةمال و ئةوالي سةدداميان ماچ كرد و دةستخؤشييان لثي كرد
لة پثناوي ذثژميي توركيادا، چنگ دةخةنة . نؤكةريي توركيا و ئيسرائيل و ئةمةريكا و ئينگليز دةكةن. كوردكوژييان كرد

تةواوي ئةو كارانةيان كردووة و دةيكةن، سةرباري دزي و .  چةوساوةي باكووري كوردستانگةرووي شؤذشي كوردي
جةردةيي و ذووتاندنةوةي خةصك و هةموو جؤرة ناذةواييةكي دي و بثجگة لة هةزاران درؤ و ساختةچثيت و قؤصبذين، 

 لة ذؤژان سادةترين مايف ذؤژثك. ئةوجا بثشةرمانة خؤيان بة شةريفي مةككة دةزانن و هةذةشة لة خةصك دةكةن
ذةخنةگرتنيان بة مرؤضي كورد نةداوة و ئةو هةموو ناذةوايي و نامرؤضايةيت و بثئاوذووييةيان كردووة و كةس نةيوثراوة بة 
ذووياندا بدات، كةچي لة بري ئةوةي ئةوان داواي بةخشني لة ميللةت بكةن و دان بة هةصة و چةويت و بؤگةنيي خؤياندا 

ئةوان باسي ئازادي دةكةن و بذوايان بة دميوكراسيية، . ةوان زمانيان درثژة و مرؤضي كورد قةرزار دةكةنبنثن، هثشتا ئ
 ساصةي حوكوومةيت خوارووي كوردستاندا بة 70لة فثستيضاصي يادكردنةوةي ! بةآلم كام ئازادي و چ جؤرة دميوكراسييةك

دا و لة هؤصي ذؤشنبرييي، سةرؤكي يةكيةتيي 1992بةري ي نؤضةم3ذثبةريةتيي شثخ مةمحوودي نةمر، لة سلثماين و لة 
نيشتمانيي كوردستان، وةك هةموو شا و سةرؤك و مري و بةذثوةبةري پؤليس و خاوةن دةسةآلتثكي ئةم دنياية، هةذةشة 
 لة ذةخنةگر و ئؤپؤزيسيؤن و ناذازي دةكات لة كوردستاندا و بة پثي بؤچووين ئةو، دةبث هةموو كورد وةك ئةوان بري

هةر كةسثك يا گرووپ و اليةنثك سةرپثچي لة :"سةرؤكي يةكيةتيي دةصث. بكةنةوة، دةنا دةكةونة سةنگةري دوژمنةوة
ياساكاين حوكمةيت كوردستان بكات، ئةوة بة بث هيچ سث و دوويةك سةر بة بةرةي دوژمنة و خيانةت بة كورد و 

مرؤضي .  جةردة و ذاووذووتكةر، نة خيانةتة و نة هيچپثمواية سةرپثچي لة دز و". كوردستان و خوثين شةهيد دةكات
ئاسايي كورديش لةوةيت هةية، قاصبووي خةباتثكي سةخت و دژواري نيشتماين و چينايةيت و نةتةوةيية و هةرگيز 
پثويسيت بةوة نيية، وانةي نيشتمانپةروةريةتيي پث بگوترثتةوة، لة كةسانثكةوة كة بؤ خؤيان هاوذثي كاروان و شةريكي 

سةرؤكي يةكيةتيي با بة خؤي و پاشخاين خؤيدا بچثتةوة و لةگةص سةراين ديكةي حيزبة كوردييةكاندا لة ئةلفبثي . دزن
با هةر بؤ . با لة فةرهةنگدا بة شوين واتاي ئازادي و دميوكراسيدا بگةذثن. نيشتمانپةروةري و سياسةتةوة دةست پث بكةن
بةرةي كوردستاين و پةرلةمان و حوكوومةتةكةي، .              وةال كةونكةمتر دةردي سةري و نةگبةيت، كةنار بگرن و

ذثك وةك تةواوي ذثژمية ديكتاتؤرييةكاين ئةم جيهانة، لة بري هةوصدان بؤ گؤذيين باري نالةباري خةصك و چارةسةركردين 
انوو و وةديهثناين كؤمةصگةي گريوگرفتةكانيان و دابينكردين گرنگترين پثويستييةكاين مرؤضي كورد، لة نان و كار و خ

خؤشگوزةران و يةكسان و ئازاد بؤ هةمووان، تةواوي گرنگي و هةوص و تةقةال و تثكؤشاين، ئاراستةي قاميكردين جثي 
خؤي و سةپاندين دةسةآليت خؤيةيت، بة سازكردين هةموو چةشنة دةسگايةكي سةركوتكةر و داپصؤسثنةري وةك لةشكر 

ئةمن و موخابةرات و "ةوة سةري سووذ دةمثنثت، كة ميللةتثك تا ئثستاش بة دةست مرؤض ل. و پؤليس و ئاساييش
ةوة، زةاللةيت بثت و زةندةقي لثيان بچثت، چؤن ئثستاكة هةمان دثو و " ئيستيخبارات و جةيش شةعيب و جاش و پؤليس

ي ئثستا بة كوردي قسان دةكةن، ذةنگة جياوازييةكة تةنث لةوةدا بثت، كة ئةمانة. درنج و مرؤضخؤريان بؤ قوتدةكرثنةوة
بةرةي كوردستاين پثش ئةوةي خؤي بكات بة شا بة سةر . دةنا داپصؤسةر هةر داپصؤسةرة، هةر ذةنگ و زمانثكي هةبثت

ي كردبا و ذاي ميللةيت لةمةذ داهاتوو و پاشةذؤژ )ذاخوازييةك، ذيفراندؤمثك(خةصكي كوردةوة، دةبوو ذاپرسييةك 
بؤ ئةوة بوواية، كة تثيدا بذياري سةربةخؤيي و دامةزراندين دةوصةيت كوردستان يا مانةوة لةگةص ذاخوازييةكة . وةرگرتبا

ذةنگة ئةو كاتة ئةگةر دةنگي مانةوةش . ئةودةم كام ال زؤرينةي دةنگي هثنابا، بة گوثرةي ئةوة كار كرابا. عرياقدا درابا
دصنيا دةبوو لةوةي، كة پرسثكي پث كراوة و بةزؤر بذياري بة  ميللةت -كة بثگومان وا نةدةبوو–لةگةص عرياقدا سةركةوتبا 

پةرلةمان و حوكوومةت و بةرةي كوردستاين و سةرانيان ئةوذؤكة وةك زؤر خةصكي ديكةي .            سةردا نةسةپثنراوة
. لثوة دةكاتدةسةآلتداري ئةم جيهانة، كةوتوونةتة داوي بةزم و باوي سيستمي نوثي جيهانييةوة، كة ئةمةريكا باسي 
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لة . ئةوان بة بث ئةوةي بة خؤ بزانن، بة بلوثري ئةمةريكا شايي دةكةن و خةريكن دةبنة پؤليسي ئةمةريكا لةو ناوچةيةدا
بري ئةوةي كوردستان بكرثت بة منوونةي ئازادي و شؤذشگثذي و مرؤضدؤسيت، خةريكن دةيكةن بة النة و مؤصگةي حةز و 

هةر وةك چؤن . و ئينگليز و فرانسة و توركيا و سعووديية و دةياين ديكةي لةو بابةتانةئارةزووة گةندةصةكاين ئةمةريكا 
ئةوذؤكة پارةي ساختةي عرياقي، سعوودي، ئيسرائيلي، ئثراين و چي و چي لة كوردستاندا هةن، بة سةدان سيخوذ و 

ةكةن و خةصك لة ليستةكاين خؤياندا جاسووسي ئةمةريكايي و ئينگليزي و ئيسرائيلي و هي ديكة لة كوردستاندا تةراتثن د
سةراين كورد پثيان واية، كة بة پةرلةمان و . نثونووس دةكةن و دةچنة نثو هةموو ورد و درشتثكي ئةو وآلتةوة
پةرلةمان خؤي لة خؤيدا، دميوكراسي ساختةية و . حوكوومةتةوة ئيدي بوون بة ذؤژاوايي و دميوكراسي ئةجنام دةدةن

. حيزب خؤي لة خؤيدا هةرچي بثت و هةر چؤن بري بكاتةوة، شثوةيةكي نوثيي ديكتاتؤريية. ياريية بة مثشكي خةصك
.            حيزب هةميشة دةسگايةكي نادميوكراسييانةي سةركوتكةرة و تاكة مةبةستيشي دةسةآلتة و هيچي دي

صك چثژي لث وةردةگرن و فةرمانذةواياين ئةوذؤي كوردستان باسي ئازادي دةكةن، كة ئةوذؤكة لة كوردستاندا خة
بةرقةرارة، بةآلم ئةوان ئةوةيان لةبري كردووة، كة ئازادي بةبث يةكساين دةكاتة ئةوةي، كة هةژاران و زةمحةتكثشان و 

ئازادييش نابثتة ئازادييةكي . ي كورد، ئازادييان لة بةهثزان و دةوصةمةندان كةمتر بثت)مستضعفين(موستةزعةفني 
. ي خةصك هثندة هةژار و دةستكورت و بثدةسةآلت بن، كة نةتوانن سوود لةو ئازاديية وةرگرنذاستةقينة، ئةگةر بةشثك

.                                                                                                 ئازادييش بة تةنيا مرؤض تثر ناكات. ئازادي و يةكسانييش لة ذاستيدا هةر يةك شنت
  

  1992نؤضةمبةري 
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