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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... !!!!!! و ضارةسةري بكةن و ضارةسةري بكةندةستكردي ئصوةيةدةستكردي ئصوةية) ) مشعان جبوريمشعان جبوري((
  

نامة ، كاتصك هةندص رصكخراوي مايف مرؤظ و كؤمةاليةيت كوردستانيي و بةشصك لة جةماوةري كوردستان
دةردةهصنان ، يان) مةشعان جبوري و وةفيق سامةرائي و نةزار خةزرةجي (و بةيانيان دذ بة كةساين وةك

 و جطة لة زيان و ثاريت و يةكصيت دةكرد واز لة ثشتطرييكردي ئةو جؤورة كةسانةبصنن ايان لةو داو
انيان ثصيان ناخؤش بؤ و وةك بلَصي جةماوةري ئةو دوو ثارتة و اليةنطر، تاوانباري هيض سوودصكيان نيية

   .ردستان دذايةيت ثارتةكانيان دةكردكو
بةشصوةيةك كة ، سؤزي و برايةيت مةشعان جبوري و ئةواين ترثاريت و يةكصيت ئةوةندة دلَنيابوون لة دلَ

بؤ ئةوةي دلَي مةشعان جبوري ، ئامادةبوون دذايةيت هةموو ئةو رصكخراوة كورديانة و كةسانة بكةن
نةشكصت و ضةندين نامةي أةمسيان بؤ دادطاي دامناركيان نارد تيايدا بةرطرييان لة نةزار خةزرةجي 

   . و بطرة شؤأشطصريشزرجي كةسانصك بصتاوان بوودةكرد و اليان نةزار خة
لةو ماوةيةدا . أيان لةطةلَ حكومةيت عصراق هةبوو ثاريت و يةكصيت ئةزموونصكي شةهةموومان دةزانني

انةية ار خةزرةجي و وةفيق سامةأائي لةوكةساين وةك نةز، بةتايبةت لة كايت شةأي عصراق و ئصراندا
ثاريت و يةكيةيت ئةو ثةيوةندي كردنة بة . و يةكصتييةوة كردبصتضةند جارصك ثةيوةنديان بة ثاريت 

كةضي ئةو ثةيوةنديكردنة بةشصك بوو لة هةولَي سةددام بؤ طفتوطوكردن لة طةلَ اليةنة ، دلَسؤزي دادةنصن
عصراق . عصراقبة لة شةأي ئصرادا دذ ثاريت و يةكيةيت  بةشدرايي نةكردينهةولَدانصك بوو بؤ  كورديةكان و

ضةند جارصك ئاطادراي اليةنة ) أيزي نيشتيماين (و بطةأصنةوةةوةي قةناعةت بة كورد بكات بؤ ئ
   .ثاراست، لة كوشتين ثصشمةرطةلة ضةند جصطايةكدا كوردستانيةكاين كرد و دةسيت 

يان دانابصت و طواية اوةوئةفسةرةكاين سةددام بة كارصكي تثصدةضصت ثاريت و يةكصيت ئةم كردةوةيةي 
ردةمي بارزاين ئةطةر لة سة، لصرةدا ثصويستة بوترصت. ص ئاطاي سةددام ئةو كارةيان كردوةئةوان بةب

ئةوة لة هةشتاكاندا هةر اليةنصك ، هةبصت و لةشكري عصراقدا  دةسيت لةناو حكومةتنةمردا شؤأشي كورد
 و ئةمن و  موخابةراتيبة ئاطايي و أةزامةندي،  يان كردبصتيان كةسانصك ثةيوةندي بة كوردةوة هةبصت

ئةطينا .  كةس نةدةوصرا لة ثشت سةددامةوة كارصكي ئاوايي بكات ئةو كاتةو، ئيستيخبارايت سةددام بووة
   . ئاطاي لة بأياري كيمياباران و ئةنفايل دةبوودهةر هيض نةبصت كور

  سةددام وئةوة بؤ بةرذةوةندي، ييان بة كورديشةوة هةبصتدكةواتة ئةطةر ئةو جؤرة كةسانة ثةيوةن
يان بؤ سةددام كردوة و خيانةتيان لة كورد وة و بةو شصوةية ئةوان سيخوأيكردحكومةيت بةعس كاريان 

 اليةن كوردةوة سزابدرصن نةك هةر بؤيةش ثصويست بوو ئةو جؤرة كةسانة لة.  نةك هاوكاريكوردوة
   .يان ثارصزنثاكانة بؤيان بكةن و بي

وري سازدا و لة مانطنامةي ثةيامدا كةلة لةندةن  ضاوثصكةتنصم لةطةلَ مةشعان جب1998لة سالَي 
عصراق لة  لةو كاتةدا طومامن لة قسةكاين ئةو و داواكةي بؤ بةأصوةبردين. دةردةضوو بةشصكي بلَاوكرايةوة

ضونكة ئةو كةسةي طةيل . هةبوو، اليةن كوردةوة و ثصشنياري بؤ كردين بةأصز بارزاين بؤ سةرؤكي عصراق
هةروةها كةسانصكي نةتةوةثةرست و . ناتوانصت طةلصكي تري خؤش بوصت، تخؤي خؤشنةوصت و خؤثةرس

مةطةر نيازصكي طالَوي نةبصت و ثرؤذةيةكي ناكؤكي دروستكردن لة ، سةدداميي ثصشنبارصكي ئاوايي ناكات
   .نصوان اليةنة كورديةكاندا لة دةستيدا نةبصت
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ئةجنامي ثرسيارصكدا دةربارةي ئاية لة ،  مةشعان جبوري كة ئةوةندة خؤي بة دؤسيت كوردي دادةنا
هةر وةها دةرباةري سةربةخؤيي ، هيض وةالَمصكي كونكرصيت نةدا، عصراق عةرةبيية يان عةرةيب نيية
ركردين لة و كامةشعان جبوري جكة لة أابوردووة خوصناويةكةي . كوردستانيش وةالَمصكي أؤين نةبوو

باشة . شي لةطةلَ شؤأشي كوردي هةبووطةلَ دةزطاي موخابةرات و ئةمين سةددام كصشةي أاستةوخؤي
ئاخر زانيين ئةو أاستيية ئةوةندة شارةزايي و هؤمشةنديي !! كاربرايةكي ئاوايي ضؤن دةبصتة دؤسيت كورد

   .ثصي ناوصت
 يهةفتانة) االجتاة االخر (ي كة أؤذنامةكةيهةلبةتة ئةو كاتة طومانكردن لة كةسانصكي وةك مشعان جبور

ضونكة مةشعان جبوري لة نؤكةري سةددامةوة ببوة ، كارصكي زؤر سةخت بوو، لة دمةشقةوة بالَودةكردةوة
بةدلَي ئةو و  نؤكةري كورد و هةفتةنامةكةي بةزماين عةرةيب لة خزمةيت ثارتة كوردتانيةكاندا بؤ

   .تةمويلي دةكرداليةنةي دةنووسي كة ثارةي دةدايص و 
 لة يكرا و يارمةتيةكي باشي  طةورةكة لةسةر دةسيت كوردةوةمةشعان جبورةي يةكص بوو لةو كةسانةي 

هةر لة بالَوكردنةوةي .  طةلص شيت كردوةطرت و بة ثارةي كورددة وةريدةسةالَيت سياسي كوردستاني
نكردين هصزي ثصشمةرطة بوو بؤ تةرخا، ر خرابتيشلةوانة هةمووان. أؤذنامة تاوةكوو ثشتطريي و أصز

   .لةناو شاري موسلَ و شرطات كاريان دةكرد مةشعان جبوري و لة ذصر دةسةالَيت مةشعان جبوري
ئةطةر لة ذصر فشاري . ن جبوري كرا بة ثارصزطاري مؤسلمةشعا) بةأصز (ئةوة بوو لة دواي أوخاين سةددام

ئةطينا تاوةكوو ئصستاش ،  دةريان كرددا مؤسلعةرةبةكان نةبواية كة بة زةبري هصز لة ناو ثارصزطاي
   ) .لة دواي كاولبووين بةسرا(، بةالَم وةك عةرةب وةتةين. مؤسل دةمايةوة ثارصزطاري

مةشعان جبوري لةدواي دروستكردين ثارتصكي سياسي و بووين بة ئةندامي ثةرلةماين عصراق و 
بةرةي خؤي طؤأي و ثصويسيت بة ، ةكاندروستكردين ثةيوةندي لة طةلَ كؤنة بةعسيةكان و تصرؤريست

   . نةمايكورد
 و نةك تةنيا هصرش دةكاتة سةر بة طةورةترين سةركردةي كورد ناطؤأصتخؤي ، ئصستاكة مةشعان جبوري

و دةلَصت كوردةكان . بةلكوو طالَتة بة طةيل كورد و كوردستاين بووين كةركوك دةكات، سةركردةكاين كورد
ن كةكوك شارصكي كوردستانيية ئةطينا سةركردة كوردةكان دةزانن كة بؤ خؤشي طياين خؤيان دةلَص
   .عةربةكاين هاوردة لة كةركوك دةمصنن و نابص دةربكرصن، هةر وةها دةلَصت. كةركوك شارصكي كوردي نيية

تازة بة تازة ثارتصكي ، لةدواي ئةم هةلَوصستةي مةشعان جبوري دذ بة كورد و سةركردةكاين كورد
   .ةوةردكيان دذ بة مةشعان جبوري بالَوبة، كوردستاين

ثاشان ئةوةندةي ثصكرا . شةأي كوردي كرد كايت لةطةلَ سةددامدا بوو، مةشعان جبوري تاوةكوو ثصي كرا
ثارة و ثشتطريي لة كوردي وةرطرت و بة هصزي كوردةوة خؤي كردة خاوةن ثارت و بووة ئةندامي 

ئاخرين . ةنديةكاين كورد أاوةستاوةذ بة كورد و بةرذةوئصستاش بة هةموو هصزصكةوة د. ثةرلةماين عصراق
ضونكة ئةو كاتة . هةأةشةكاين كورد دةبصت بؤ مةشعان جبوري، سوودوةرطرتين مةشعان جبوري لة كورد

) كة زؤرن (مةشعان جبوري الي نةتةوةثةرستةكاين عةرةب و دوذمناين كورد لة ناو عصراق و دةروةيدا
   .يندةبصتة سةركردةيةكي نيشتميا

ئةوة ئةطةر ئةو ، مةشعان جبوري سويندي خواردوة لةسةر شاين كورد خؤي بكاتة سةركردة) كاك (ديارة
   . دروستكردوة ضارةيةكي بؤ نةدؤزنةوة جبوريياناليةنانةي كة مةشعان

يان ئةم هةلَةيةش وةك ئةوانةي ثصشوو دة بارة و سةد !!!!!!!! تؤ بلَصي كورد ثةند لةو هةلَةية وةربطرن
  !!!! ارة دةبصتةوةب
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