
خؤنووسينداية سةركةوتنمان لة چةسپاندين مايف چارةي

 لةدةستوري هةميشةيي عثراقدا
ستؤكهؤصم عارف كةرمي ـ

خوار1971ساصي چوومة الي خزمثكم لة شاري كةربةالي  بةغدا ،وي لة ذؤژي عاشوورادا بةسةردان

زبةوبؤنةيةوة و شةقامةكان ، ئثمةيشناوؤر ذژابوونة خةصكثكي و خزمةكةم(كؤصان و)من چاومان دةگثرا

و بةمين لويت ناسياوثكي ئةوةوة كة پثكةوة كاريان دةكرد بوو بة لومتان و لة پذ سةيري حةشاماتةكةمان دةكرد

ويت و ياسا ناسة:ناساند پياوة وة.ئةم ستابوين هةتائيتر هةرسثكمان لةقةراخي شةقامةكة پثكةوة

دووپات دةكردةوة ، زؤري و دروومشةكاين ئةو بؤنةيةيان شةمةندةفةري خةصكةكة هات كةبةزجنري لةخؤيان دةدا

وةستابوو ، بث گؤثدانة ئثمة ذايكردة ناو بووةپثنةچوو ئةوةي لةگةص ئثمة و بة چةپؤك بةر ذيزي خةصكةكة

ياسا!خؤي بوو كةسثكي وةها بكاتئةم دميةنة بؤ من شتثكي نؤث ئةوة بؤ:لة خزمةكةم پرسي! ناس كارثكي

ويت و بزةيةك كةوتة سةر لثوي وةها دةروات!سةيركةو هةقت نةبث:واي كرد؟ !كارةكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دووةمي30كؤتايي هثنان بة هةصبژاردنةكاين كورسي لة كؤمةصةي77 ـ75و بةدةستهثناين2005ي كانووين

و هةصبژاردين شةخسي مام جةالل بة سةر سكؤمارينيشتماين عثراقدا وي عثراق ،  ناوةندياسةمتةداراين عةرةب

و ذؤژهةصايت و زةرفثكي مةوزوعي نؤث لة عثراق سياسي واقيعثكي ذاگةياندين ئةواين ذاكثشاوةتة بةردةم

و مثژووي عثراق بة خؤيةوة نةيبينيبوو هاتةدي ، هةرچي ئةواندةناوةذاستدا ، ئةوةي ئةوان چاوةذوانيان نة كرد

وبريكردنةوةيةكي ئاصؤزو چذي تثكةصوپثكةصدا و ئثستا لة ناو ملمالنث بينييان پثيان خؤش نةبوو بةچاوي خؤيان

و نازانن خواردوة و لثيگرييان يانچؤنچؤين مامةصةي بكةن نوثي چؤنچؤيندةربازبنب ،  قةبووصي بارودؤخثكي

و باوةشي بؤبگرنةوة .وةكوو ئثستاي عثراق بكةن

كورد دةزانن ، ذةنگة مل بنثن بؤ بةشثكي كةم لة مافة ذةواكاين و ئةمذؤي دوثنث ئةوانةي خؤيان بة دؤسيت

جوگرافي سياسي ، ضيدرايل نةتةوةيي ، كورد ، بةصام ئةوةنا كة لة ئةوانة پاش ئةو!!!دا خؤي دةبينثتةوةگةيل

ميللةيت پياوكوژييةي لة هةشتا ساصي ذابوردوودا بةسةر و وخوثنذشنت و چةوساندنةوة هةموو جةورو ستةم

كوردو عةرة وبيةوعثراقدا هات بة و پةنديان لثوةرنةگرتووة و دةرس ة ، كةچي هثشتا تةمثخواردوو نةبوون

تيايدا گريياخنواردووة ، ئةمنةيانتوانيوة خؤيان ذزگاربكةن و لةو بازنة تةسكة بثنةدةرةوة كة لة بريي شؤضثين

و هةر خةريكي لثدانةوةي قةوانة كؤنة بةسةرچووةكاين خؤيانن و نة باران ديبث وةكوو نة بايان بةشةي عةرةب

ئينفيسالييةوة خوويان بة زاراوةي و خثرا خثرا دةيكثشنةوة)جيابوونةوةخواز(و واگرتووة و كوردا  بة چاوي

ديوار هاتؤتة دةرةوة كونة كورد لة .دةزانن

و هةتا سةر مؤخ و سةلةيف گثژوسةرخؤشي كردوون ئوسوصي و توندذةوةكانيشة لةوانةي بريي شؤضثين هةرچي

نيية و لة خؤيان بةوالوة كةسي تريان قةبووص رووداوةكان  (و ئثسقانيان هاتووة ، بة چاوثلكةي ذةش دةرواننة

و بثگانة ميوان وةكوو و خاكيچ، هةر)مةگةر نيية و كثشة ذةواكةي كورد ي ئةمانةية بذوايان بة بة نةتةوةي

و و تايفة و گةيل عثراقيش بة هةموو نةتةوة كةمايةتيةكانةوة بة عةرةب لةقةصةمكوردستان بة خاكي عةرةب



و خؤبةزلزانني و نايانةوث دةستهةصگرن لة باوكساالري كورد ئةوةتا لةدةدةن واية مافةكاين گةيل و پثيان

كوردي لث و كةي ئارةزوويان كرد شتثك بةشي .دةنبگريفاين خؤياندا

هيچ هيچي بة و لةم ذؤژانةدا پاش ئةوةي يةكثكيان دكتؤر عةدنان پاچةچيية منوونة دةهثنمةوة ، دوو لثرةدا من

و گةرايةوة بؤ دةوصة بوو لةوانةي بةئيتنةكرد ، دةسيت داية جانتاكةي يةكثك يةكگرتوو ، ئةو يمارايت عةرةيب

كورد نةبوو ، دةيويست لة بةسرةوة هةتا زاخؤ خةصك وييهيچ جؤرثك برواي بة كثشةي نةتةوةيي  عثراقي بثت

وملكةچي و لةباسي عثراق بةوالوة بري ناوبراو خةوين دةبيين ببثتة سةرؤك .كاتنةهيچيتر فةلسةفةي ئةوبثت

گوذ ببةستثتةوة بؤ هةصبژاردنةكاين داهاتووكؤماري عث نيازة و ئثستا بة !راق

دووةميان وةزيري دةوصةت بؤ كاروباري)وائل عبد اللطيف(منوونةي و نيشتماين عثراق ة ، ئةندامي كؤمةصةي

و ذاستييةكا يةكثك لة كاناصة ئامسانييةكانةوة بريي شؤضثين هةصدةرثژث ن دةشثوثنثپارثزگاكان كة ناوبةناو لة

بيست ساصي خاياندووة هةتا جثي خؤي گرتووة ضيدرايل لة ئةمةريكا سيستمي گواية دامةزراندين وةكوو ئةوةي

و واية كة. هةنگاو بة هةنگاو بثتدةبثو لة عثراقيش نابث پةلةي لثبكرثت  هةموو شتث دةبثئةو پثي

و مةركةزي زيايببةسترثتةوة بة بةغداوة وةكوو بثت هةندث دةسةصايت ئاو ، كارةبا ، ئاوةذؤ ، زثراب(دةو ئاساين

ئيتيحاديلثدةرچثي) ئيقليمي و مةركةز پةرستة ، جارثك بةدةميا. كة دةدرثتة ئةم زاتة هثندة عثراق پةرست

و عةرةب ، مايف چارةي:نةهات بصث كورد يةكثيت ئارةزومةندانةي كوردستان ، ضيدرايل بؤ كورد ، مافةكاين گةيل

كوردو عةرةب لة عثراقداخؤنو كورد ، نةتةوةي !!هتد......وسني بؤ

بثگومان ئثمة هةموومان ئةو ذاستيية دةزانني كة خةصكاين لةم بابةتة ، بة چاوثلكةي خؤيان دةرواننة گؤذةپانةكةو

كورد ، بةصام بةرامبةر بةمة و كثشةي سياسةت كورد كة رةقيي بنوثنثدنياي بؤ ئةوةيئةوانيش دةبث هةق بدةنة

و قةناعةت بكةن  !!!كةللةيان نةرم ببث

كوردستان بري لةوة بكاتةوة سةكؤيةكي ئازادي هاوبةش بثنثتة مةيدان لةبةم بؤنةيةوة پثويستة  سةركردايةيت

چوونةوةي بريي شؤضثين عةرةب بة شثوةيةكي زانستانة لة ناوةوة بؤ بة گژا كورديدا گؤذةپاين ذاگةياندين

ئينجا لة پثشاندا سةركردةي حزبةكان خؤيان قسة بكةن ،مةبةست لة سةكؤئازادةكة ئةوةية .ودةرةوةي عثراق

بوارةكاين و شارةزا كة پسپؤرن لة دواتر كةساين بثاليةن و و لةوث و برادةرةرةعةرةبةكامنان لثرة دؤست

ياســا و گةلثكي تر ،سياسةت ، ....... ئابووري

و گةشةكردين ئابووري گةورةيبثگومان فاكتةرة ئايينيةكان ، دواكةوتووةكان كة گؤذان پةيوةنديية خثصةكيية

و و بريكردنةوةي دانيشتواين عثراق بةخؤيةوة نةبينيوة ، ذةنگدانةوةي خؤيان هةية لةسةر شثوةي پةروةردة

 خؤي كةهثشتنةوةي ئةوان لة بازنةيةكي داخراوي گةشةنةكردوودا كة هةتا ئثستاش كلتوورثكي كردؤتة پاشكؤي

و و ناتوانث بة ئاساين لثي ذزگاربثت ، ئةو عةقصةي پةيرةوي داب دواكةوتووي كؤنةپةرست بةرهةم دثنث عةقصي

و خثص دةكات و ،نةرثيت تريةو هؤز و لثكؤلينةوة بثت وديراسة  ددان نانثت بة دةقثكدا كة ملكةچي رةخنة

ذوانگةي ئايديؤلؤژياو بريي تةپ سةردةمثكي ئثجگار كؤنةوةية كة باوييشتووينوتؤزلثسةيركردنيان بؤ دنيا لة

نيية و گةرانةوةي بؤ و بة سةرچووة ، بةصام الي ئةوان هةتا هةتايية .نةماوة

و تثكداين پةيوةندييةكاين نثوان وةكوو چةكثكي دمياگؤگي بةكار هاتووة بؤ شثواندين ذاستييةكان ئةوكاتانةي ئايني

و سياسي لة عثراقداذاستيية مثژووييةكا(ئيسالم و ذژمثي و نةتةوةييةكان سياسي ناكؤكييةكاين نثوان)ن ، كثشة

و كثشةي زؤري لةگةص خؤي هثناوةتة مةيدان و گرفت بوونةتةوة تيژ توندو و و بةرامبةرةكةي خةست .كورد



ش و و نةتةوةكان ميللةتان هيچ زانيارييةكي پثنيية لةسةر دواكةوتوو كة وةها سياسي وعةقصثكي ؤذش

وصاتاين داگريكةرو شةذخواز و وذاپةرينةكان و مايف مرؤض هتد چؤنچؤين كثشةي....و مةسةلةي ئاشيت

و دداين پثدا دةنثت قووت دةچث كوردي پث وةكوو ؟ميللةتثكي

نووسينةوةي دةستوور بةرةوذووي گثرمةكثش كوردستان لة ئثستاوة تا ذؤژي  زؤرو تةشقةصةيسةركردايةيت

و بازبدةن بةسةرةدةبثتةو و كردارةكان لة ئاسيت پثداويستييةكاين ئةم قؤناخةدا نةبن و ئةگةر بثتو هةنگاوةكان

نووسينةوةي دةستوور ، ئةوا بة دواي و جثي ثصن بؤ بيدةنة دةست قةدةر و مةسةلة چارةنوسسازةكاندا

و كثشةي گةورة گةورة دةب دووچاري گرفت ودصنياييةوة دةصثم كة گةلةكةمان نووسينةوةيدواترثت دواي

كورد هةر شتثك بصثت ، پثي دةصثن تؤ گةذي بارة ترث دةكةي ئيمزادةستوور دةستوور و كث زؤريلثكردن ت

!!بكةن ؟

بوو لة يةكةميان بةشداريكردين ديپلؤماسي بةدةست هثناوة ، و سياسي دوو سةركةوتين گةورةي كورد ئةمذؤ

و گريس و بةدةستهثناينهةصبژاردنةكان دووي سةركةوتن ليسيت .كورسي لة پةرلةماين عثراقدا77ـ75انةوةي لة

بوودووةم هةصبژاردين وةها بةبؤبةذثز مام جةالل يةكةجمارة مثژووي عثراق شتثكي  سةرؤك كؤماري عثراق كة

وةردةگرثت كوردثك ئةو پؤستة و پ.خؤيةوة دةبينث دووةميان چةند شانازي و چةنددةستكةويت ثوةبكرثت

وةها بانگةشةي بؤبكات ئةوا خؤي و ئةوةي نيية زةماوةندي بؤ بكرثت ، كةچي هثشتا دةستكةويت نةتةوةيي

سياسي گةورة دةكات و حسايب بؤ نةكرثت( بةصامتووشي هةصةيةكي پثشتر!بةو ماناية نا ذثزي لث نةگريثت

س) .باسي ئةمهيةيت ئةو پؤستةم كرد كورديية كةئةركي سةرشاين ياسةمتةدارو ذةوشةنبريو ذاگةياندين

و دةسنيشاين مافة نةتةوةييةكاين گةلةكةمانيان بؤ بكةن هوشياربكةنةوة و نةوةيةكيجةماوةري گةلةكةمان

دواذؤژدا و زانياريية جؤراوجؤرةكان گؤش بكةن تا جصةو بگرنة دةست لة وبا.چةكدار بة زانست  شايي

پيشةو كاري ذؤژانة و گةذان نةبثتة .بريكردنةوة لة داهاتوو زؤر گرنگة بؤ گةلةكةمان!!!!!زةماوةندو سةيران

و ئاماژة بة خاصيكي گرنگ بكةم ، ئةويش هةر دةربارةي ذاگةياندن پثويستة پثويستة لثرةدا ئثستثك بكةم

ئيدارةكة خوثيهثندةئةوةية هةندث جار ذاگةياندين هةردوو و و ترش  لة سنووري خؤيان دةچنةدةرةوة

منوونة ذؤژي نةورؤز سةرؤكي ئةمةريكا بةگشيت21هةواصةكان دةكةن كة لةتام دةردةچث ، بؤ ي ئازار ،

دواي ئةمة هة ئةوةندةمان زاين و ئةفغانستان كرد ، و ئثران پريؤزبايي جثزين نةورؤزي لة گةالين عثراق

ي و پاريتذاگةياندنةكاين هةردوو ضي ، خةبات(ةكثيت يت كوردستان نوث ، كوردستاين بة خةسيت)كوردسات ،

كوردستان كردووة ، ئةمة لة گواية پريؤزبايي جثژين نةورؤزي لة گةيل پياهةصداين سةرؤك جؤرج بؤش كةوتنة

كوردي نةهثنا دواي هةصبژاردين مام جةالل بة سةرؤك كؤمار ، هةكاتثكدا بؤش ناوي ردو سةرؤك بؤش، بةصام

و و پشتگريييان لةو كرد كة دةهثنث باس بكرثت وةزيري بةرگري رامسفثلد پريؤزبايي خؤيان پثشكةش كرد و

كورد ، ئةوانةي لة بةشي ذاگةياندن كاردةكةن ،.رثزي لث بگريثت بؤية پثويستة لثرةدا بصثم كة ذةوشةنبريي

و سنووري خؤيان نةبةزث بينةردةبث ئاگايان لة خؤيان بثت چونكة و دانةبةزنة ئاستثكي نزمي ذاگةياندن نن

كوردستان نني ، جگة لةوة و نة سةرؤك بؤش كة ذةنگةبةتةا دانيشتواين  ساص لة پثش ئثمةوة200نة ئةمةريكا

كورد بكةن لة نيية ذؤژثك لة ذؤژان گلةيي لة نيية ، بذوايشم و بذواشيان پثي نيية پياهةصدانة بن پثويستيان بةو

پياهةصدانة كة الي ئةوان بةسةرچووةس و كارةسايتنذاگةياند.ةر ئةو  هةقي هةية لة زةريف تايبةيت جةنگ

وةكوو ئةمذؤدانا سياسي ورةي خةصكيي ، بةصام لة كةشوهةواي ياري بة هةواصةكان بكات لةبةر !گةورةدا



 ،راقدا دةبث لة چةند قؤصثكةوة بثتي عثكاركردن بؤ چةسپاندين مافةذةواكاين گةلةكامان لة دةستوري هةميشةي

كوردلةاليةك سياسي گوتاري سياسي خؤي هةية بؤ بةهثزكردين ئيدارةكةية كة ئةمهيةيت يةكخستنةوةي هةردوو

سياسيةكاين گؤذةپانةكة و حزبة كورد الي گةيل عثراق ريزةكاين و برايةيت يةكثيت پيشانداين  ذاي گشيتوو

كوردستان بؤ ئةوةي دةست بة كارةكاين بكات كة ئةركثكي ، هةروةها بةگةرخستنةوعةرةب ةي پةرلةماين

و سياسي نةهثصث كورد دةتوانث بؤشايي و لةو ذثگايةوة و نةتةوةيية كوردستانيشنيشتماين  بة ئةركة پةرلةماين

پمثژووييةكاين هةصسث نووسينةوةي دةستورةوة هةية كة دةبث ئةمان ثشوةخت، بة تايبةيت ئةوةي پةيوةندي بة

كورد لة شاري بةغدا بة سةرؤك.وتةي خؤيان هةبث نوثنةراين و كورد كؤماريشةوةجگةلةمانة پثويستة شاندي

و لة پةيوةنديةكي بةردةوا زوو چاويان بةيةك بكةوثت يةك ، هةروةها لةگةصزوو ژمارةيةكيمدابن لةگةص

جياجياكاندا بوارة كوردستان لة و بريوذا لةسةر مةسةلةبچاك لة پسپؤرو شارةزاياين ؤ گؤذينةوةي زانياري

و چةسپاندنيان لةچارةنوسسازةكان وسةرخستين بريو بؤچوونةكان يةكخسنت يةكتري لة پثناوي و ذاوثژكردن بة

ودةستوري هةميشةييدا كوردستان بكات و پرس بة خةصكي كورد فثري ئةوة نةبثت ذاوثژ ، ئةگةر سةركردايةيت

و ئاشكرا  بؤشاييةكاين نثواننةهثشتين بؤبكةن زةمينةخؤش ئةوةية ناشتواننقسةبكات ، ماناي)افشةف(ذوون

كوردستان كة ناكؤكي و جةماوةري  بة بنةماكاينن پشت ئةستوورئةوانئةگةر. ملمالنثي لثدةكةوثتةوةوخؤيان

و كوردس مايف مرؤضدميوكرايت تاندا نةك تةا گرةو لةسةر ئةوا دةبثت ذثگةبدةن كة ذاي گشيت دروست ببثت لة

و ذثكخستنة حزبيةكان بكةن ، يةكثك لة كؤصةكةپثشربكث هةركاتثك ئةوان سةركةوتوبون لةم كارةدا كة بة

كوردي لة گرنگةكاين دميوكراسي دةناسرث ، ئةوة ماناي ئةوةية سةركةوتوش دةبن لة نزيككردنةوةي شةقامي

.خؤيان

ذيزةكان يةكخستنةوةي كوردستان دةبثشانبةشاين كورد ، سةركردايةيت يةكگرتووي سياسي گوتاري و داذشتين

دواي ليستةكاين بةرامبةردا كة عثراق لة و ئةوة بداتةوة بة چاوي پثدابگرثت لةسةر مةسةلة چارةنوسسازةكان

ه و وصاتثكي داوةشاو و نابث بةئارةزوو مةرجةذوخاين ذژمثي سةددام ، نيية و كةس حاكم وي نابةجثصوةشاوةية

ليست چونكة لةم عثراقةداةناذةوا لةاليةن كورد دابنرثت سةبارةت بة بنياتنانةوةي عثراق ، كاين ترةوة لةسةر

و هةقي بداتث ، ئةوةي داواي نيية بريار بؤ ئةويتر بدات نيية ، كةس بؤي كةس براي گةورةو باوكساالر

كورد بكات ، لة پثشاندا دةبث كورد بة مايف مافة ذةواكاين گةيل تةواويذثزي هةبث بؤبنياتنانةوةي عثراق لة

كوردستان بةپثي ذثككةوتننامةي،چارةي خؤنووسينيشةوة بيكؤ( دةبث ددان بةو ذاستيانةدا بنثن كة )سايكس

خوثين لثذؤيشت ، دةبث ئةو ذاستيية و بةريتانيا ، بة زؤر لكثنراوة بة عثراقةوة كة هةشتا ساص ي نثوان فةرةنسا

وب نوثي بؤ دادةذثژن و دةستوري كوردو عةرةب پثكةوة سةرلةنوث عثراق بنيات دةنثنةوة نوثنةراين زانن كة

.كةس بة خثري خؤي هةق نابةخشثتةوة بةسةر ئةوي تردا

يةكثيت ، ئةوا خةتاو و و فشار نةخةنة سةر پاريت و هثزي هاوپةميان ذثگر نةبن بةبذواي من ئةگةر ئةمةريكا

گ و بازبدةن بةسةر مةسةلةتاوانثكي ليستةكاين تردا كوردستان بكةونة سازشكردن لةگةص ةورةية بؤ شاندي

وةكوو وةك(چارةنووسسازةكاين كوردستان ، بةالداخستين كةركوك نووسني ، سنووري مايف چارةي خؤ

كوردستان ، شة كوردستان ، گثذانةوةي ناوچة دابذاوةكاين تر بؤ سةر هةرمثي كوردو عةرةب لةريكايةشارثكي يت

وصات بة پثي ذثژةي دانيشتوان ، مانةوةي وساماين حوكم لة عثراقدا ، دابةشكردين سةروةت عثراق ، شثوةي



دياريكردين مايف چارةي خؤنووسني لةدةستوردا ، كوردستان ،  ذاپرسي گشيت هةر سث ساصهثزي پثشمةرگةي

و گةلثك زوبانثكي رةمسي وةكوو كوردي زوباين )يترجارثك ،

كوردستان مؤركراوة كةموكوذي پثوة و هاوپةمياين ئيئتالف ليسيت ئةو ذثككةوتنةي لةم ذؤژانةي پثشوودا لة نثوان

كورد غةدري لثكراوة پياداچوونةوة هةية ، ئةگةر بة تةوافوق كراوة ئةوا و پثويسيت بة لةبةر ئةوةية كة!ديارة

كورد بثدةنگةي لثبكات منوونةبؤئةونابث سةركردايةيت و حةساس بةسةريدا تثنةپةذث ، بؤ گرنگ ةي زؤر شيت

كيميابارانكردين هةصةجبة (16/03ذؤژي يةكةم ) ذؤژي نيشتماين عثراق  ، تةرخان كرا بؤئةوةي كؤمةصةي

وابواية كوردا تثپةذي كة نةدةبوو :كؤبوونةوةي خؤي دةست پثبكات ، بةصام سث شيت گرنگ بةسةر

و عثراق كة نةكرابوووةستاندةقيقةيةك/يةكةم كوردستان و گياين پاكي شةهيداين هةصةجبة . بؤ

كوردستان نةدةبينرا لة هؤصةكادا كة دةبواية هةصواسراية/دووةم .و تةحةداي ئاصاكةي سةددامي پثبكرايةئاصاي

كو/سييةم وةذگثراين لة عةرةبييةوة بؤ ياخود كوردي ، وتارةكة بة .رديخوثندنةوةي تةواوي

و بصث و پثويست ناكات كثشةي لةسةر درووست بكةين:ذةنگة هةبث منيش!بابة ئةوانة شيت سةرةكي نني

و سياسيشيان پثدةكات بؤ شيت زؤردةصثم ئةوانة زؤر گرنگن و مةشقي  كةللةسةري شؤضثين نةرم دةكات

كوردن.گةورةتر .لةو سث خاصةي سةرةوة بترسنبؤچي دةبث! ئةگةر برادةراين عةرةب بةذاستةقينة دؤسيت

كورد برثتيية لة خؤئامادةكردن بؤ هةصبژاردين ئةركثكي تري ئةم قؤناخة كة دةكةوثتة ئةستؤي سةركردايةيت

بؤئةوةي كارةكانداهاتوو بةمةرجثك لة ئثستاوة بة پثي بةرنامةيةكي چذوپذو تايبةت كاري بؤ بكرثت ، لةاليةك

و كة دوايي ودوانةخرثن بؤ ذؤژاين سيش نةكةوثتة پةلةپةل ، لة اليةكي تريش بؤ پذكردنةوةي هةموو كةموكوذي

تاوةكوو كةس ذووي هةموو ساختةو فذوفثصثك ، بؤشاييةكاين هةصبژاردين ذابوردوو ، هةوةها دةرگا داخسنت لة

ژ چونكة جاري پثشوو دوپات نةبنةوة و هةصةكاين پثشوو مارةيةكيبثبةش نةبثت لة بةشداريكردين هةصبژاردن

.و هةقيان بؤ بكرثتةوةذاستبكرثنةوةةكانيانزؤر لة هاوصاتيان نةيانتواين دةنگ بدةن كة دةبث لةئثستاوة ناو

كورد بة كورد پثويستة سةركردايةيت ذيزةكاين گةيل يةكخستين و هةر بةبؤنةي خؤئامادةكردن بؤ هةصبژاردنةكان

و نةياخنة وجدي ئاور لة برا فةيليةكان بدةنةوة توثژثكي فراوانن لة عثراقدا و چونكة ئةوان چني نة پةراوثزةوة ،

و.بةشثكي گةورةي دانيشتواين گةلةكةمان پثكدثنن بةتايبةيت لة شاري بةغدا توندوتؤص بةستين پةيوةندي

و لة ئثستاوة كاري بؤ بكرثت و دةبث حسايب تايبةيت بؤ بكرثت نيشتمانيية هاوكاريكردنيان ئةركثكي گةورةي

و لةمالولةوال خؤيان ساخ نةكةنةوة ليسيت تر .بؤئةوةي نةكةونة ناو

چووةجاري پثشوو شةخسي مام جةالل برا فةيلي خوثندةوةو بة پرييانةوة دكاين ئيجايبؤكة هةنگاوثكي ستانةو

ك بواية لةوانةبوو زووتر بوو بةصام ئةگةر بوايةةباش زياتر .صكي

 عارف كةرمي ـ ستؤكهؤصم

19/04/2005




