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 نؤرةگاگةل
 ئةجمةد شاكةيل
 

دةسگاكاين .  بةغدا وة، جةالل تاصةباين، بووةتة سةرؤكي ئةجنومةين دةسةآلت لة2003 نؤضةمبةري دةسپثثكيلة 
 و بة زؤر بة گرنگييةوة باسي ئةم ذووداوة دةكةنيةكجار دياكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، ذاگةياندن و مي

 بؤ گوتار و ديدار و ذةوتارةكاين جةالل ، هةواص و پرؤگرامةكانيان،كاتثكي زؤري  و ، نثوي دةبةنيذووداوثكي مثژووي
 بؤ ،تاصةبانييش.  لة ژماردن و باسكرن نايةن،زؤرنچذ و  هثندة ،ثت كة ماشةصآليان لث ب، تةرخان دةكةن،تاصةباين

 پثشان حةفتةيية، سي ذؤژييةي، يةك مانگيية، چوار تييةيةخؤي يةكجار بة جيددي و گرنگييةوة، ذؤصي ئةو سةرؤكا
 و بة  تةرخان كردووة، خؤي بؤ ئةجنومةين دةسةآلت،لثبذاوانة و بة گةرمييةوة هثندة   وتدةدات و دةليزث

ذاگةياندين پارتيي دميوكراتيي هةرچي . ، هةر دةصثي بؤ مزگةويت دةكاتپةرؤشييةوةية و هةصپةي بؤ دةدات
، لة ديدي خةصكاين سةر بة يةكيةتيي نيشتمانيي  ساردييةوة بة پثچةوانةي ئةوانةوة، بة،ةكوردستانيش
ديارة ئةم شثوة هةصوثست و ذةوتارة، . لةو ذووداوة دةدوثنيا دةشث بگوترث وةك بثاليةنثك،  ،ةوةكوردستان

 سةرؤكي ئةجنومةين دةسةآلت، ذثك بة پثچةوانةوة دةبثت و ،پاشتر، كة نؤرةي مةسعوود بارزاين دثت و دةبثتة
 وةآلمي ، هةر بةو جؤرة،ئةودةم حيزبةكةي تاصةبانييش پارتيي لةگةص تاصةبانيدا دةيكات، ،ةمذؤئةوةي ئ

پةيامنثري ". جثي سندان قوززةصقورتة:"دي چؤن، مةگةر كورد نةيگوتووةئة. سةرؤكايةتييةكةي بارزاين دةداتةوة
 و پرسياري لة خةصك ردا دةگةذاژثذي هةولث بة نثو با،، بة كامريايةكةوة12/11/2003كةناصي كوردسات، ذؤژي 

ي پثتةخت، وةك خؤيان  لة بةغدا، بة سةرؤكي ئةجنومةين دةسةآلت،گرنگيي بووين جةالل تاصةبايندةكرد، لةمةذ 
 هةموو پثيان باش و خؤشبوو و ، كة بريوذاي خؤيان دةردةبذي،ئةو خةصكةش. هةمووجارثك جةخيت لة سةر دةكةن

، بث ئةوةي بري لةوة بكةنةوة، كة بووين سةرؤكثكي ئةوانپثمواية . ن دةكرديةوة باسي ئةو ذووداوةيابة گرنگي
. وا زرثن يةك شت وا لةوان دةكات، كة تةنث كورد، لة ئةجنومةين دةسةآلتدا، چ دةگةيةنثت و كةصكي چي دةبثت،

 پثشوازييان ،ةوةكارم بةوة نيية، ئةو خةصكة چةند بة گرنگييمن  . و هيچي ديكةيةكوردبووين ئةو سةرؤكةئةويش 
  ئةوةية، كة سةيرةبة الي منةوة چؤين هةصدةسةنگثنن، بةآلم ئةوةي و لة مةسةلةيةكي وةها كردووة و دةكةن
، كة كوردثك بووةتة باسي ئةوة بكةنبنؤذنة ئةو باسة و  ، هثندة بة گرنگييحيزب و خةصكاين سةر بةو سةرؤكة،

يةك هةر بيستوپثنجةكةيان و ، ئةگةر  عرياقومةين دةسةآليتسةرؤكي ئةجن. ! عرياقسةرؤكي ئةجنومةين دةسةآليت
، ئةگةر ئةوان پةرؤشي يةكپارچةيي خاكي عرياق بن و لة لة دووي يةكيش كورد بن، چي لة ذةوشةكة دةگؤذثت

بريا ئةو پةرؤش و هةصپةيةي تاصةباين و سةراين ديكةي كورديش، كة نؤرةيان دةگاتث، بؤ ! عرياقييةكان عرياقيتر بن
كورد پرسيي نةوةي ماصي كورد و كوردستاناندين ةكدةنگي و يةكهةصوثسيت و يةكئاماجني و يةكخستنةوة و ذثكخستي

 ان بؤ خؤي،پثش هةر شتثكحوكوومةتةكةيشيةيت ،  هةرچي ئةجنومةين دةسةآلت و.لةتوپةتكردين عرياق بووايةو 
شيان نيية و  و هيچ گرنگييةكي هيچ نني بث ناوةذؤكن و هيچيان تثدا نيية و هةر و بةتاص و پاكةتثكي بؤش
 تةين بؤ ذازاندنةوةي مثزي ،ئةجنومةين دةسةآلت.  لة اليةن ئةمةريكاوة دانراون و بةذثوةدةبرثن،دةسگاگةلثكن

 لة ،ئةوةي گونديي بثت و لة كوردستان. فةرمانذةوايي ئةمةريكا و بذثك ذةوايةتييدان بةو فرمانذةوايية، دانراوة
ئةگةر لة . ؤژانةدا هةية لة چؤنيةتيي ئةجنامدان و بةذثوةبردين هةندثك كاري ذ،ئاواييدا ژيابثت، هةندثك شارةزايي
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 ئةوا دةكاتة ئةوةي، كة ئةو گوندة، دةبث  ،گوندثكدا، هةر ماصةو يا هةرچةند ماص و چةند  ذةشةوآلخثكيان هةبوو
بؤ .  جار كةر و جاش و ئةوانةيشي تثدةكةوثثك دثت، لث هةندثكگاگةل لة مانگا، گا و گؤلك پ. گاگةليان هةبثت
 دةباتة ، ذؤژانة ئةو گاگةلة،گاوان.  گاوانيان هةبثت، بؤ دةرثي گوند و لةوةذگة، دةبث گوندييان،بردين ئةو گاگةلة

ارةي  بؤ ئةو ك، پارةوپووصثك و بژثوثك، بثجگة لةوةي،گاوان.  بة تثري دةيهثنثتةوة،دةرثي گوند و ئثوارة
لة دةرگاي يةك بة يةكي ماآلين گوند  ،هةموو ئثوارةيةكيش، كة دثتةوة نثو گوندوةك نةريتثك، وةردةگرثت، 

 يةك ناين بؤ ، تثدةگةن و دةسبةجثةكةئيدي خةصكي ماص! ماآلوا: دةصثگثكي بةرز هاوار دةكات و نبة دة و دةدات
ئةگةر گوند . گاوان لة هةر ماصةو نانثك وةردةگرثت. يةيةوة، كة بة شانييةوة و ئةويش دةخياتة ئةو توورةكةدةبةن

 لة نثوان خؤياندا ،خيان هةية، كاري گاوانييةكة كة چثل و ذةشةوآل،ئةو ماآلنةيگاواين نةبثت، ئةوا خةصكي گوند، 
 :، واتة"نؤرةگاگةل:"ئةو كارة پثي دةگوترث.  دةباتة دةرث و لةوةذگة گاگةيل دث،هةر ذؤژةو يةكثك. شنةوةدةبة

دايش، ئةم ئةجنومةين دةسةآلتةي بةغ. گاوانجثگريي  نؤرةي گاگةل لةوةذاندنيةيت و دةبثتة ،هةر ذؤژي كةسثك
نؤرة هةر مانگي يةكثك، .  يةكثك نؤرةگاگةليةيت و جثگري گاوانةگاگةيل الي خؤمانة، هةر مانگيهةر دةصثي نؤرة

ئةوجا ئةگةر سةرؤكايةتييةك بةجمؤرة . ةرؤكننيية و هةموو هةر جثگري سسةرؤكييةيت و كةسيش سةرؤكي تةواو 
هةر پثش جةالل ! بثت، ئةمة ئةو هةصآل و بةزمةي بؤ چيية و بؤ دةبث هثندة گرنگ بثت و هثندة باس بكرثت

  ئةلعةلالويد و ئةيا)أحمد الچلبي( و ئةمحةد ئةلچةلةيب)إبراهيم الجعفري(تاصةباين، ئيرباهيم ئةجلةعفةري
نة و نة كرد  ،ان هيچ هةصآل و فةرتةنةيةكيشيلةكؤصي خؤيان كردةوة و ة گاگةلةيان هات و ش ئةو نؤر)أيادالعالوي(

ئةزموونثكي  ، وةها كارثك،بؤ ئةو بةركةوت و  يةكةم كةسيش بوو، كة نؤرةگاگةيل،)الجعفري(ئةجلةعفةري. كرابؤ 
ة بة جةالل تاصةباين و نة بةوانةي من هيچ جؤرة ئثرةييةك، ن.  برديزؤر ئارام و بثدةنگانة بةسةرنوث بوو، لث  رزؤ

ئةوةي سياسةت دةكات پثش ئةو و نة بةوانةي دواي ئةويش، كة نؤرةگاگةليان دثت نابةم، وةلث ئةوةم ال ذوونة، كة 
تووشي دةسةآلتة، ئةگةر ئاوذثك لةوانةي پثش خؤي بداتةوة، هةرگيز ناو و و بة تةماي كورسي و پلة و پاية و 

دةسةآلت و كورسييةك، بؤ هؤالكؤ،  . ناكات و هةمووي هةر پث هيچ دةبثتذةوتارةوسو تاونابثت نةرجسييةت 
ئةتاتورك، حةمةذةزاشا، جةمال عةبدونناسر، ستالني، هيتلةر، مؤسؤليين، فرانكؤ، لثنني، ماوتسيتؤنگ، ديگؤل، 

ةما و مايةپووچ  سةددام حوسةين ن هيالسيالسي، ئةنوةر خواجة، عيدي ئةمني، پينؤشث وناپؤليؤن، چاوچيسكؤ،
 خؤيان ةكةيؤرةگاگةلي بؤ ئةوةي ن، و لة ذيز وةستاونونبو كة لة ذيز وةستا،بوو، دةبث بؤ ئةوانةي عرياق

                                                                                                    !.ث بثتپچي بةجثبگةيةنن، 
16/11/2003  
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