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  ! کوردستان  له اوهکی کیمیاوی د کارهنانی چه بیاری بهجی  زره نزار خه
  )3 – 2 ( م هدووشی  به

، دژ  ش بت کورد کوژه)عسی به(ی  وه ، ئه) واڵ دڕه  مشک بت جه ی له وه ئه: (نی کورد گوته
موو شتکی  هه ژ به، د تییه مرۆڤایه دژ به،  ستییه ربه و سه ئازادی دژ به،  کوردو کوردستانه به

،  سانی تر چییه ، نازان مافی که  ژیان چییه وه که یه ، نازان به یی چییه زه  نازان به ، جوانه
ردو ژانی  ده ست به و هه سانی تر چییه که ازان گوگرتن لهت ن نانه ، ته وشت چییه نازان ره

تی  تایبه کان به  کوردستانییه ارتهتی کوردو پ رکردایه سه  کاتکدا که له !  سانی تر ناکات که
نزار (تبار   تۆمه وامی داکۆکییان له رده  به ی ئیسالمی کوردستان به وه و بزووتنه کتیی نیشتمانیی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان یه
 ناوبراو   گوایه نارد، که دارانی دانیمارکی دهت سه زیری دادو ده یان بۆ وه کردو، نامه رکانی سوپای ئراق ده رۆکی پشووی ئه سه) جی زره خه

 چی ، که نجامیانداوه کوردستاندا ئه له) 1988-1987(کانی  ساه  له و سوپای ئراق ت مه  حکو ی که و تاوانانه له   بووه ستی نه و ده بتاوانه
 گوو  کیش نیازه یه نیا بۆ چرکه  کوردو، ته ر به رامبه  به کردووهوامی بزی  رده به جی به زره خه  وان ی ئه موو داکۆکی کردنه و هه ڕای ئه هر سه
دا )14.3.1996 (  لهیج زره خهی  وه دوای ئه.  وه شاردۆته ی کوردو کوردستانیان نه وه ته نه دژی  ی خۆی له که و عروبییه  شۆڤینی بیره
  یشته ند رۆژک گه چه ی به وه ئه دوای ر بادینان، هه ی کوردستان لهکان  ئازادکراوه  ناوچههیشت گه موس   لهو هاوکاری کورد تی یارمه به

 کات، شی ده پشکه) لسیالوی عد ئه سه ( که) حدیث الساعة(ی  رنامه  بۆ بهدابی  عاره)ئم بی سی(نای  ڵ که گه کدا له یه دیمانه ، له ن ئورده
مووشمان باش  هه). و گرنگی پنادات ددام گوی لنیه چی سه ، که اقدا نیهتی ئر ستی سوپاو حکومه ژرده شکی گرنگی ئراق له به: (گوتی
ی   نزیکه  که ی باشووری کوردستان بوو شه و به ستی ئه به ، مه ستماندا نییه ژر ده شکی گرنگی ئراق له ت به  ده ین که گه ستی نزار ده به مه له
  .واندا مابوو رستی ئه زپه گه  رهتی سه ژر ده ی تریشی له که ی رزگارو نیوه نیوه
  
  ن بووه له  ئورده  له ، کاتک که ناوبردووه ی لهها هاووتی بتاوانی باشووری کوردستان زاره هه   به ی که  خون سووره به ست و ده ئه
برج بابل، دراسة / ئراقدا  ی رژم له گۆڕین کرداریر سه ک له یه وه لکۆینه ی بابل میناره(ناوی  به یک تایه  کۆده پالنی دا)27.4.1996(

پناوی رووخاندنی  ن له ی پشتیوانی لبکه وه  بۆ ئه کانی کردووه ریکییه مه  ئه ش به و، پشکه دا نووسیوه)عن عملیة تغییر النظام في العراق
و ئایینییان  یی وه ته ی نه و ئاراسته م چاالکن رده  هه بی سوننه عاره: ( نووسیوتیدا)ی بابل میناره(کی   یه ڕه  الپه جی له زره خه. ددام ی سهرژم
کاتی  لهم  ، به و رژمه ست ئه ده ن له که ڕی رزگاربوون ده نانن، چاوه  ده وه کانی رژمه و پیاوه یی ره و به م ست سته ده وانیش به ، ئه دیاره

ها  روه ری ئرانن، ههنگ وان الیه  ئه که) کان شیعه(کان  تگرتنی باشوورییه هس ده له  یه هه  تییان ڕه ترسی بنه و مه گومانرووخانی رژمدا 
کان  نیازی کورده  لهجی زره خهترسی  موو شتک مه هه ر له به ). رکوک و که ردوو شاری موس هه کان له چاوبینی کورده له   یه ان ههترسیی مه
وت  یه نیا ده نیاو ته  کورد ته ، چونکه و دوو شاره  بۆ کوردستانی بوونی ئه کی تره یه گه هرکوک ب و که کانی موس راگرتنی شاره سه ست به ده له

ک  نه دواتر.  شی نییه  توانایهو  ئه کانی تر بدات که وه ته و شاری نه اکالماری خ ک په ، نه وه کاتهب رزگار  خۆیکانی  داگیرکراوه و شاره خاک
 بۆ  وه تهڕ  کورد بگه  که دایه وه بیش له و وتانی تری عاره بی ئراق واوی عاره  تهترسی  مهکو  به،کان ییهعس بهو  جی زره خهترسی  مه نیا ته
بان،  د، شاره له قین، به ، خانه رکوک، موس، دیاله که: کو کانی وه بکراوه عاره  به  و، شارو شارۆچکه رکراوه زۆر ده دا بهتی ی که و شونانه ئه
  .  ر باشووری کوردستان  سه وه رو زوممار بخرته عفه له نگال، ته  شهراج،  گو، گه، گه خمور، دیبه هوال، م له جه
  
وتنی  و رکه هاتنم ر له ڕوو به کانماندا خرایه ره ڵ براده گه  له ی که وه ئه(ژرناوی  نووسینکدا له جی له زره ن، خه  ئورده داو له و ساه ر له هه
کاتی گۆڕینی  له: (دا نووسیوتی)3(خای  نۆ خاڵ، له  له   بریتییه دا که)  طرح علی االصدقاء قبل مجیئي واتفق علیهما/ ر کرا  سه له

ی  و بارودۆخه و سوودبینینیان له کان  کوردییه وه دانی بزووتنه نهر ست توه  یان ده دانی ئران رنه ست توه  بۆ ده رگرتووه نتیمان وه ره رژمدا گه
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  وه نه که دوای روخانی رژمدا روونه ک له یه هیچ شوه کان به  کورده  که یه وه دا ئه و خاه جی له زره ستی خه به مه). پش دا دته تهوکا له
ی ماف بۆ کوردی  وه ئهب  ، به وه کانی کوردستاندا بمننه ر خاکی کوردو شاره سه کان له رو مافخۆره  داگیرکه به  عارهکو ، تاوه کانی خۆیان شاره

کان بکرت،  موچاوه ده گۆڕانکاری لهنیا   ته  واته.ر کوردستان  سه وه ڕندرنه  بگه بکراون عاره زۆر به  به ش که نهو شارو شاروچکا مافخوراوو ئه
 باشووری کوردستانی  ر خاکی خۆی که سه ی کورد له وه ته کانی نه  خوراوه مافه ت به باره کانیان سه بیرو بۆچوونه ی گۆڕانکاری له وه ب ئه به
  . وه ڕندرته  بگه  ئراق لکنراوه زۆر به به
  
   کهدا)ممان و ناو عه ی ئراقی باوزخانه اتی ئراقی لهر ندامانی موخابه ئه(ژرناوی   لهییدا ڕه ڕاپۆرتکی چوار الپه جی، له زره ها خه روه هه

و،  راتی ئراقی ڵ موخابه گه  له هاوکاره) ی که برای ژنه(مین جاف  دئه مه زووری محه ئازاد جاف، خه: (ت کان نووسیوتی، ده ریکییه مه بۆ ئه
خالید (ری  براده. ممان  عه–لی  بده  عه–الری رۆبین   ته-  ممانه  عه ی له گاکه  باره  کۆگای گشتی تووتن که دات به زانیاری ده

   ).  ممانه جی عه و نیشته باوزخانه  له نییه راوژکاری بازرگا  که یه)خزومی لمه ئه
  

ی )درشبیل(ی  ڵ رۆژنامه گه ریدا له گه وتنکی رۆژنامه چاوپکه دا، له)15.3.2003 (  دانیمارک له جی، دوای راکردنی له زره نزار خه
کی  سوپایه نیا به ش ته و پاراستنه ، ئه ئراقهکتیی خاکی  ربازییم، گرنگترین شت بۆ من پاراستنی یه سکی سه من که: (مانیدا گوتبووی ئه
باکووری ئراق  لهکانیش   کورده نه ڕی نوان الیه ها شه روه دات، هه  رووده و سوننه ڕی نوان شیعه هز شه کی به ب سوپایه کرت، به هز ده به
ر  سه  له  که هی و ئراقه جی بۆ ئه زره نی خه شیوه). بات بوون ده  پارچه و گژاوکی نادیارو پارچه ره ، ئراق به)باشووری کوردستان(
کو   تاوه و وته  ئه ئاشیکانی کوردو کوردستانییان  خونی رۆه به  که،  کان دروست بووه  شۆڤینیسته به هقازانجی عار ندی کوردو به وه رژه به

و  م مان سته ر هه سه  له وام بوون رده ڵ به گه  له کانیانه وته ستکه ی دهپاراستنی بۆ  که نه شیوه،  هووکردواو ی خۆی ته ساه) 86(نی  مه تهئستا 
  .مان که وه ته و بینی نه و کوشتن وه وسانه چه

بت  بت، ده ی هه رستانه زپه گه و بۆچوونی وا ره  بدات  گوانه وه و هه را ئه ئاشکه دا به)جی زره خه(شنی  چه تبارکی له  تۆمه کاتک که
 جی زره  خه!بت را ده شمان بۆ ئاشکه وانه ڕوو ئه خرنه دهدا  و وتاره له  ی که نامانه گه و به مان؟ له که وه ته دژی نه نی چی کردبت لهنھ به
رکانی سوپا  رۆکی ئه ی سه نووسینگه  له دا)کان رنماییه(ناوی ژر  له که دا)21.8.1988(ی روار به) 1122 ( پی نووسراوی ژماره به
مدا   که یهخای  ، له و پنجی ناردووه ک قی یه یله ردوو فه کانی هه رکرده  بۆ سهو خاڵ) 13 (  له ، بریتییهو رچووه ده) جی زره خهی  نووسینگه(
ضربات (چوپ تی  نی تایبه مه قه ته و، به ک قی یه یله کانی فه ناوچه  بکرت لهدانیشتوان  نی پ لهکاگا ستنیشانی کۆمه بت ده ده: ( ت ده

ڕزی دانیشتواندا  و تۆقینکی وا له ی ترس وه  بۆئهلیان بدرت، دا که ستپکردنی هرشه ده ر له کاتژمر به) 48 ( به) خاصة مکثفة
خای  ها له هرو هه). ن بکه) ی کوردستان رگه هزی شۆڕشگی پشمه(ران  و هاوکاری تکده  پاپشتی  ی که وه کو رگربت له  تاوه وه بوبته
باشووری (ی باکوور  ناوچه له)  چاالکی شۆڕشگانه(ری  ناوبردنی کاری تکده  پش بۆ له  ئستا هاتۆته ی که له و هه ئه: (ت مدا ده چواره

جی  زره  خه).ین گه ه ئاشتی یان ن ینه ڵ دوژمن بگه گه ر له گه وت ئه مان بۆ رکناکه وجۆره لهداهاتوودا  و له له دا، باشترین هه)کوردستان
مان  هه له) کان جاشه(تالیۆنی  هنانی به کارنه به: (کات و پنج ده ک کانی یه رمانده ردوو فه  رنمایی هه یه مشوه دا به و یازده شت خای هه له

کان  ڵ جاشه گه  له وه و لپرسینه اداشتی پ رگه. کاندا ڵ دانیشتوانی دھاته گه هاوکاریکردنیان له گرتن له کانی خۆیاندا بۆ رگه ی هۆزه ناوچه
ی  نووسینگه  له  که یه نامه گه و به پی ئه  به). وه نه کان جیایکه جکردنی کاره جبه ر دوودڵ بوو له گه رۆک جاشکیش ئه ر سه و، هه کاربنن به
کو   به،ی کوردستان رگه  هزی پشمه ر به رامبه نھا به ک ته کی کیمیاوی نه کارهنانی چه ، بیاری به رچووه و ده واژۆی ئه و به جی زره خه
ڕی خۆی   بباوه دووبارهجی  زره ها خه روه  هه! رچووه  ده نفالچییه و تاوانبارو ئه ن ئه الیه کان له یلی دھاته دانیشتوانی سیڤ ر به رامبه به

و دۆستیان  بووبت دا هه وه ره سه رس پارتی ناوبراو له  هه ندی به یوه  په هسک بت ک ر که گه  ئه وه  جا ئه!کان  جاشه ر به رامبه دات به نیشانده
  نفالی کوردی کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ی داو ئه و بیاره ی چۆن ئه بووبت، ئه
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