
www.kurdistannet.org 
    بةكايت كوردستان 10:15 27-1-2005

  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.... .... كاكة حةمة كورد قةرزار دةكاتكاكة حةمة كورد قةرزار دةكات
  

 كوردستان لة وتةيةكيدا  سؤسياليست دميوكرايت ثاريتي مةمحود سكرتيري حاجيبةِريز حمةمةد
 و  هةلَبذاردن لة عيراقي خستة سةر ثرسي تيشكبةتيرو تةسةيل،  سؤراني دةظةريلةبةردةم جةماوةر

ثيويستة كورد ِريكةوتنيك لةطةلَ  ( وتةكةياندا ئاماذةيان بةوةكرديكؤتاي يبةِريزيان لة بةش، كوردستاندا
 ي بة ئةمريكييةكان لةبرص كوردستان بدري داهاتووي ثةجنا سالَيو بةرووبوومصئةمريكييةكان ببةست

  ) * كردمنانيثاريزطاري
 ي سياسييةكيمة لؤذيكثيم سةير بوو ئة،  طةورة بوومي شؤكيكيهةر طويم بةر ئةم ثةيظانة كةوت تووش

 كاكة حةمة بةهيض كلؤجيك لةناو ثانتايية سياسييةكاندا يئةم لؤذيكة،  ثارتييةك بيتيكوردو سكرتير
تةوةيجينيو كؤلؤنياليزمي بوذاندنةوةيو بزوتنةوةي دانة بة داطريكارييئةم لؤذيكة ِرةواي،  نابي  .  

 بة صتة بدرالَ ئةم وي ثةجنا سالَيك بةرووبوومو بة ض مةبةستييمن ثرسيار لة كاكة حةمة دةكةم بؤض
 و ئيران و ئايا هةر ئةوان هاشايان لة هةمووئةو تاوانانة نةكرد كة لةاليةن عيراق؟ ئةمريكاييةكان

طؤِر بةطؤِر يشا و  سةداميئايا ئةوان نةبوون لةسةر ميز؟ توركياوة بةرامبةرمان ئةجنام دةدرا
 نةبوو هاوكارو ي سثيهةر ئةمريكاو كؤشك؟  زةمانةيكرديانني بةثةنط و نِريكةوتنامةيان لة دذ مؤركردي

 ئايا ذةنةِرالَةكاين؟ ت بووالَ ِرؤذهةِرذيمة ديكتاتؤرييةكاين و بةعس و  سةداميكؤتا و  يةكةمثشتيواين
؟  سيكؤالريزم لةناوضةكةداي ثرؤذةيئةمريكا نةبوون ئوسامةو ِريكخراوة ئيسالمييةكانيان دروستكرد دذ

  ئةمريكاييةكان هاتوون بؤ ثاراستيني كورد قةرزار بكات بةوةص ئيتر كاكة حةمة بؤ دةيةويئة
  كوردو طةالين طةيلباشة ئةطةر ئةمريكا دؤسيت؟  ئيمةو رزطاريان كردووين لة ديكتاتؤريةتسةروطياين

 يتوِرةي و  ِرقيمنوق و  مةرطدا بووني لة غةرغةرة1991 ي لةسالَيِرذيمةكة و سةدام،  عيراق بوويد
دا ي بيابان هيناو ِرةواي طةردةلوويلي بة ثرؤسةي كؤتايي ئةمريكا بؤضيئةد،  عيراق ببوونهةمووطةالين

 يئاكام؟  عيراقيلة باشور و  ِراثةرين لة كوردستاني مةشخةلَيدامركاندنةوة و بةبةعس بؤ سةركوتكردن
 ي باشور زؤنطاوةكاينردو وشك كردين كوكؤِرةوي مليؤين و  دةيان هةزار كةسئةوةش كوذراين

  . ليكةوتةوة
 لة بةرامبةر ي بؤضيئة! دادثةروةريية و  مافيوكردنةوةالَ بي ئيمةيةو ئاماجن ئةطةر ئةمريكا دؤسيت

 و  خةردةلي ثينج هةزار هةلَةجبةييان بة طاز ثاكانةيان بؤ سةدام كردو خنكاندين نيو دةولَةيتيكؤمةلَ
 ي بيدةنطي ستةم ليكراوة بؤض طةالين مايفي ئةطةر ئةمريكا ثاريزةريئة؟ دسيناميد ثةردة ثؤش كر

ناوضة  و  كورد لة حةوجيةو موسلَسةربِريين و سوتاندن و هةلَبذاردووة لة بةرامبةر كوشنت
 ي ميدياي كاميراي زوميئة،  بيستةم بووي سةدةي كؤتايخؤ ئةنفال هؤلؤكؤسيت؟  ترعةرةبييةكاين

 ئةطةر ئةمريكا ئةو يئة؟  بووص كؤنطريس لة كو سيناتؤرةكاينهةسيت و  هةلَؤكانو ويذداينيئةمريك
 توندِرةوو ي دةكات لة ضةندين طروثي دةيان سالَة ضاوثؤشي ضاوةِروان كراوة بؤضيفريشتةيةو مةهد

  ئةمي ثةجنا سالَيمن لة كاكة حةمة دةثرسم ئايا بةروبووم؟  طةلةكانيان هانيان دةدايدذ و تريؤريست
 ي كورد لةساية مافةكاين بةتريؤرو سةركوتكردينصبدر؟ يثؤل هارظ و  كسينجةري بةهينرصتة بدرالَو

  كردووةو بةردةوام دةيكات بؤ مةال عةيل كورد تةنازويل لةسةر حسايبي بةو ئةمريكايةصبدر؟ عيراقدا
 جةزائري ليداو وةك ي بؤ ِريكةوتنة شوومةكةي شاديي ضةثلَةيتةالَ بةو وصبدر؟ و موقتةدايسيستان
  ؟  لةقةلَةمداينةبةردةي
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 ي سةربةخؤي شرييينيخةو و  لةنيوةشةودا ثشكؤ بارامنان دةكةنيستة دلَِرةقانةود  بةو بةناوصبدر
 بة ي بةو ئةمريكايةص كورد بدرساماين؟ ميتالَ و  ثيترؤلَ بة مافياو ضةتةكاينصبدر؟ متان ليدةزريننالَو

و ي سيستانص لؤطةريش دةب- سيناتؤريبة قسةي و ين نيمضة ئؤتؤنؤم كورد دةلَي نةتةوةيخواسيت
  ئةشكةويتي طةر مافةكامنان ِرةوانة هاوثةمياينيكةواتة كامةية مانا،  بني ِرازي ثييهاوةلَةكانيش

 هيض ص بةبينةالَ بةو ثياوماقوصئايا ئةو بةرووبوومة بدر؟ مةرجةعةكان دةكةن و  سيستايني عةقلَيتاريك
  ؟  ئةتك دةكةنهاوثةميانييت و  قوتابيان دةدةني ناوخؤييك لة بةشبةهانةية
 كوردةكان ي دلَنيا كردؤتةوة لةوةيو توركياي قورباني كردؤتة كؤضي كةركوكي بةو ئةمريكايةصئايا بدر
 ِرووناك ي بةِرؤذي بةو ماريرتة طةجةرو طوجةرانةصئايا بدر؟  كةركوكداي دةكةن لة مةسةلةيوالَخةيالَ ث

 تا عيراق لةسةر ي بةو سياسةتةصئايا بدر؟ صدايدةطرنة خوار و  كوردستان ئةتك دةكةني ثريؤزيالَئا
 بة يم هةر عيراق هاتةوة سةرخؤالَمان بؤ دةكةن بة- سيظةري كورد دروست دةبيتةوة ئيمزادةسيت
 ييكاية قةرزارمن بةكاكة حةمة دةلَيم ئةوة ئةمر؟  تر ميذوومان بةسةردا دووبارة دةكةنةوةيلؤزانيك
 و  كورد بكات ليبوردن لة طةيلي داواصئةوة ئةمريكاية دةب، و كورد بة تايبةيتي ناوضةكةية بةطشتطةالين
  جةزائريو ضاونوقانديني شووم لة ِريكةوتينص خؤيدا بن بؤ بكاتةوةو دان بة تاواين زيانةكاينيقةرةبوو

ئةو ،  ديكتاتؤرةكان لة تاوانةكاين بيدةنطييةيتيئةوة ئةمريكاية قةرزار، و كارةساتةكامنانيلةنةهامةت
تةكةت بكةيتة دؤالرو بيخةيتة الَ و خؤيت بؤ خةرج بكات نةك سةروةيت تايبةيتو داهايتص بتثاريزصدةب

  . ِرامسفيلَدةوة و ِرايس و ثاولَ و  بؤشيباخةلَ
 و كامة بوو ويذدان؟ مريكا ئة- كورد هاوثةميايندووبارة لة كاكة حةمة دةثرسم كامة بوو دةستكةوتةكاين

 ييان ئةوة؟  ثاريزطاكان قبولَ بكةينيئايا ئةوة بوو ناضارمان دةكةن فيدرالَ؟  ليثرسراوييانهةسيت
 يو هةزارةها جِرو جانةوةريو سةدرو زةرقاوي سيستاني عيراقيفشارمان دةخةنة سةر تا لة ضوارضيوة

  ؟ تردا مبينينةوة
شهاتةكان ثيمان دةِرواينهةموو ئاماذةو ثين ئةمريكا ئةو دؤستة نةبوو كة تيذ ، ماندةلَيبةلَكو ئةو دري

، ي خؤكاينالَ بازاِر بؤ كادروستكردين و تانالَ وي ئابوريطوشيين و  تر لة ئيمثرياليزميدةدات بة جؤريك
  .  بةسةرمانةوةي هةميشةييو بيكاتة ضاكةصئةو هاتوو خام بدز

ثينج سالَ  و  ئةو سةروةتة نةك بؤ ثةجنا سالَ بةلَكو بؤ بيستيةوة نيوةمن كاكة حةمة لةوة دلَنيا دةكةم
 بة ص دةولَةتت دةدات مايفي ئةوةي عيراقة نةك ثاريزطاريشت دةكات بةلَكو دواي نوييتالَدةسة بدة بةم

  ثيشمةرطةكانت بوون لةصلة كؤتاييدا هةر ئةوةندة دةلَيم كاكة حةمةطيان تؤو هاوِر. كةركوكيشةوة
كةواتة ، ي ئةمريكي خؤتان كوردستانتان ِرزطار كرد نةك ماريرتخةبايت و  تر بة بةرخؤدانثارتةكاين

  ! .  كوردة نةك بة ثيضةوانةوةي بؤضيية ئةمريكا قةرزاريشةرم
 ثيشكةش ي مةمحود لة سؤران ئةم وتةيةي حاجي بةِريز حمةمةد-2005 ي دووةم كانوويني14ِرؤذ *

  . كرد
 

2 


