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  . . رؤس زةردةشيترؤس زةردةشيتططزازا ...  ... !!... ... وةوةصصيةكي نويةكي نوذذاتياتيرركاراين كوردستان بة ستكاراين كوردستان بة ستداطريداطري

رةوة   و1991دوواي سةرهةصدانة مةزنةكةي 
كرنةوةي ناوچةيةكي  مثژووييةكةي گةيل باشوور،
بؤ يةكةجمار بوو، لة ... ئازاد بؤ چةندان ملثؤن كورد

لة اليةن ) فةرمي (مثژووي كوردا، گةيل كورد بة
 ئةم بثگومان. تةوةكانةوة بناسرثتيةكثيت نة

 ،، زةنگثكي مةرگ ئاسا بووباشوور ناسينةي گةيل
) فةرمي (بة ئةم. كوردستانبؤ وآلتة داگريكارةكاين 

 و كردنةوةي ناوچةيةكي ئازاد بؤ گةيل ناسينة
وو، لةاليةن بة واتاي پارثزگاريكردين ب. كوردستان

ئةم ئاصوگؤرة . ث دةوصةتاين داگريكاري كوردستانبةص. كان و هثزي چةكوشةوةهثزي نةتةوةيةگرتووة
  . دةبيينخؤيان  لةسةر چارةنووسي مةزن ة مةترسي و هةرةشةي ب،سياسي و تةنانةت جوگرافيةيان

ضيةت و ئاشبةتاصي سةراين بةناو دةوصةتاين سؤسياليست و هةصوةشاندنةوةي ؤبة نةماين س
كايت شةذي  كة لة ،ةواج و گرنگييةي لةدةستدا ئةو ر،)گةماصثكي ناتؤ (توركياش وةك. سستثمةكةيان

  . ساردا وازي دةكرد
 وةك كورد! ... بةهةمان شثوةش دةوصةيت ئثران پاش تةواوبووين شةذي رزگاركردين كةربةالو نةجةف

 لةگةص رژمثي دةوصةيت ،ت ساصةي كؤنةپةرستانةكي هةششةذث" بؤ ريش چوو مسثصيشي ناية باين:"دةصثت
 الواز و  لةهةموو روويةكةوة،)ئثراين (كؤلؤنيايل دةوصةيت ،ئةم شةذة كؤنةپةرستانة .كؤلؤنيايل ئثراقدا

ش كة بة سواصو گةندةصكاري مةكينةي ژةنگرتووي ـ) سوريا (، دةوصةيت كؤلؤنيايلكرد كراوپةذوباص
  ئيتر!... انةي رزگاري فةلةستيين لةدةستداپاش ئةوةي كة ئةويش رؤصي درؤزن، رد چةوردةكياندةوصةت

يش لةاليةكةوة كؤنترؤصي بةسةر ) ئثراق (دةوصةيت داگريكاري. بةتةواوي كةوتة سةر ساجي عةيل
 لة خوارووي ئثراقيش ئامسانثكي بةرين لة دةوصةيت ، نةمادازؤربةي ناوچةكاين باشووري كوردستان

ة كةواتا ئةم دةوصةت. ئثراق ياساخ كرابوو، لةاليةن ئةمةريكا و بةريتانياوة كؤنترؤص دةكرا
كثشةي كورديش رؤژ دوواي رؤژ بةرةو پثشةوة . بوونبكؤلؤنياليستانة لة زؤر رووةوة، تةنگةتاو 

دةچوو، بةآلم سةداجنار مةخابن هثزة كوردستانيةكان نةيانتواين بة شثوةيةكي باش و گوجناو سوود 
  . جار بةرنةو هةلوهةصكةوتانة وةرگرن و گةيل كوردستان و خاكي كوردستان بةرةوة سةركةوتين دووال

 ئةو هةلةي كة بؤ ،هةموو شثوةيةك لةكنةي ئةوةدا بوون  دةوصةتاين داگريكار بة،لةاليةكي تريشةوة
دةوصةيت ئاسن  (و) سةددام ( بوون كة جارثكي تربة هيواي ئةوة باشوور هةصكةوتبوو، لة نثوبةرن، گةيل

 بةآلم. سذنةوةالپةذةي مثژوو بسةر لة ناوي كورد، ،بؤ هةتاهةتاية ،بثتةوةدا وزةي بةر) و ئاگري ئثراق
 گرت و ان داگريكارانخةو بينينةي پثشي بةو ريكا و هةندثك لة وآلتاين ئةوروپا،بةرژةوةنديةكاين ئةمة

 سةرووبةر لةيةك ،امي شؤضثرتمي ئارةب و دةوصةيت ئثراقي كؤلؤنياليستد دي و سةدخةوةكانياننةهاتة
  . دةوصةيت كؤلؤنيايل ئثراق درا ووا بزمار لة تابوويت د لثهات،هةصوةشا و وةك ئاردي ناو دذكاين

 پاش ئةو هةموو ئةزموون و لثك دابذانة ،ئةوةي كة جثگاي رامانة گةيل كوردستان و پارتةكاين باشوور
ة كردةوة بة ناو باوةشي دةوصةيت تبة هةوان گةيل كوردستانيان شبؤ جارثكي تر... لة دةوصةيت ئثراق
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 اةبةردهثزيان بة هيچي بةسةر هيچةوة نةمابوو، سةرلةنوث بؤ جارثكي تردةوصةتثك ك. داگريكاردا
  . ةوةبةسةر كوردمصؤزم بوونةوة بة  يشارثكي تر ج داگريكار و شؤضثرتمي ئارةب بؤ سةراين،كردةوة

) عفةريجة (زةنگي دووةم. نگيكي ترسناك و سةردةتايةكي رةشةزة) جةعفةري (سوثند خواردنةكةي
ووتةكاين ئةو شؤضثرتمة ) جةعفةري. (ت، گةيل كورد و سةركردايةيت كوردية دةسنامةيةكي كراوةي دا

باشووري كوردستان بةشثكة لة ئثراق و دةوصةيت ناوةندي ئةو سنوورة كة . كؤنةپةرستة بةو واتاية دثت
 ،و تةنيا  تةنيا ئةو ئاماژة بؤ ئةوة دةكات، كة،)هةرمثي كوردستان ( كة كورد ناوي لثناوة،ناناسثت

 هةر بؤية.  شالياراين ئثراق برياردةري يةكةم و كؤتاييشةسةرةكو . وة دةردةچثت) بةغا (لةريار ب
 خستؤتة سةر گةردمنان،) عةيل (ئةو سنوورة دةبةزثنثت و لة ئثستاوة مششثرة تيژةكةي) جةعفةري(

 كة دةداتپةميان بة توركيا . پةميانةكاين سةددام لةگةص دةوصةيت توركياي كؤلؤنيال تازةدكاتةوة
و مثژوويةكي دوور و  توركيا دةوصةتثكي دميوكراتة: يان دةبثژثت. هاوكاري دةوصةيت توركيا بكات

دميؤكرايت توركايا بة ماناي نكوصي . راست دةبثژثت) جةعفةري. (بةرچاوي لةگةص ئثراقي دراوسثيدا هةية
دةوصةيت ئثراق بةرپرسيارة كة  ، دثتة واتايبةو) جةعفةري (ووتة ژةهراويةكاين. كردن لة نةتةوةي كورد

ي باشووري كوردستان، لةگةص ةسنوورئةو ) جةعفةري (مةبةسيتبثگومان ، كة  سنوورةكةلة ئاسايشي
 هةصسوكةوت ثت، بةپثي برياري سوپاي داگريكاردةب) هةرمثي كوردستان (كةواتا. يةاباكووري كوردستاند

بةو واتاية دثت كة لة ) جةحفةري (نگةيهةروةها ئةم زة.  نةك هثزي پثشمةرگةي كوردستانبكات،
، دةوصةيت كؤلنيايل ئثراق بة ةوةداهاتوويةكي نزيكدا پثش ئةوةي كة دةستووري ئثراق بنووسرثت

هاوكاري ئثران و توركيا و سوريا، پيالنثك دثننة كايةوة بؤ لةشكركثشكردين سوپاي ئةم دةوصةتانة، 
بةناوي بووين هثزي پاريت كرثكاران لة ناوچةكةدا، ئةو دةم هثزي پثشمةرگةي كوردستان و 

ةسپثكي شةذ دژي ناو د كورد دةخرثتةوة گةيلرووبةرووي ئةم پيالنة بوونةوة ئةگةر سةركردايةيت كورد 
يان ئةگةر كورد و هثزي پثشمةرگةي كوردستان لةگةص هثرشثكي وادابن و هاوكاري ئةم . ئةم چوار دةوصةتة

دةوصةتانة بكةن، ئةمةش هةر بةماناي ئةوة دثت كة دةوصةيت ئثراق جارثكي تر تواين كوردستان بة 
گوماين تثدانيية، كة  ،ر ئةوةي ئةگةر ئةو هاوكارية ببثتپراكتيك خباتةوة ژثر كؤنترؤصي خؤي، لةبة

سووپاي ئثراقي داگريكار دةبثت بگةذثتةوة بؤ ناو خاكي كوردستان، بة بيانووي پارثزگاريكردن لة خاكي 
 تريش ريسةكةي دةبثتةوة بةخوري و بةمةش گةيل كوردستان بؤ جارثكي. ئثراق و لة تثرؤرستان

  . ان دةبثتزةرومةنديش هةر گةيل كوردست
و چووين بؤ ) جةعفةريدا ( لةگةص و دانييشنت و چاوپثكةوتين،هاتين شالياري دةرةوةي ئثران بؤ ئثراق

چووين ئؤردوگان بؤ ئيسرائيل و  هةروةها ،)يةكايةيت خاكي ئثراق (سةر لةسووربوونو ) سيستاين (الي
ئةمانة . ة هةفتةي داهاتوودا ل،ايبؤ تورك) جةعفةري ( چووين،هاتووچؤكاين نثوان ئثران و سووريا

 لةاليةكي تريشةوة ئةو قسانةي. هةموو نيشانةي ئةوةن كة پيالنثك بةرامبةر بة كورد بةذثوةية
شة وةك شالياري ـ) هوشيار خثباري ( وةك سةرةك كؤمار وـة) مام جةالل (پةذاوثزكردين) جةحفةري(

) پؤست (ثزة بيانةوث و نةيانةوث بةپثيئةوةي كة گومان ناهثصثتةوة ئةوةية كة ئةو دوو بةذ. دةرةوة
مام  (لة گفتوگؤكاين بةرثزهةربؤيةش . هةصوثست وةرگرن ةبثت بة ناوي ئثراقةوة قسة بكةن،ةكانيان دـ
). هوشيار زثباري (هةمان شثوةش كاك بة.  سووربثت لةسةر يةكايةيت خاكي ئثراق دةبثتـدا) لةالج

 باسي لة رةوانبة ئارةبيةكي زؤر . رة رؤژنامةييةكةداـدا لة كؤنگ) كةمال خةرازي (تةنانةت لةگةل
دا ـ) ئثراقة دؤزةخة (لة ناو ئةو) كوردي ( زماين، كة بةناوئةمة لةكاتثكدا. هاوكاري ئثران بؤ ئثراق دةكرد

 و لة دةستووردا ئةمة ؟!... نبكورديبزماين فثري ) ياوةر و جةعفةري (زمانثكي فةرميية و پثويستة لةسةر
  . ! ..بچةسپثنن
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  . دةدوث) فارسي (ا بة زمايندـ) اي هؤالكؤ بةزثنبةغ ( لةكةصة فارس،) كةمال خةرازي (بةآلم
؟ كة كورد خؤي بةدةسيت خؤي شؤضثرتم و سةراين دةوصةيت داگيكار ... ئاخر ئةمةريكا چي لة كورد بكات

  ؟!... لة مردن رزگار بكةن
ي بةعسدا هةر ئةوةنةندةية، كة بةعسيةكان و هةموو سةركرديةك) جةعفةري (تةنيا جووداي لة نثوان

) امددسة. ( هةتا سةر لويت تثناوة،ةيششؤضثرتم و كؤنةپةرست) فةريجةع (ؤضثزمي ئةرةب بوون، بةآلمس
چاوةذثي چي لة دةوصةيت ... ئيتر سةركردايةيت كورد... رؤي بةآلم خؤ دةوصةيت داگريكاري ئثراق هةر ماوة

ئةگةر .  دةسةاليت هثزي داگريكار هةر دةمثنثت،ئةو دةوصةتة مبثنثتگةر ئة !؟... ئثراقي كؤلؤنيال دةكةن
 لة بنةوة هاوپةميانيةك ،كار وا بذوات و سةراين دةوصةيت ئثراق گةرماييةك بةكةوثتةوة جةستةيان

. و تةقينةوةكان و كارة تثرؤريستيةكان دةخةنة ناو كوردستانةوةدةبةسنت  لةگةص گروپة تثرؤريستةكاندا
 ،امةصة لةگةص ئةم رةوشةدا بكةن مةركردايةيت كوردي زؤر بة هوشيارانة و بةرپرسريانةوةدةبثت س

دةنا مثژوو بؤ جارثكي . بةزوترين كات پةرلةماين كوردستان كؤبوونةوةي ئاسايي خؤي دةستپثبكات
  . تريش دووبارة دةبثتةوة

 لةپذ بةردةبثتةوة ، پياسةدةكاتلة سةربانثژةكابرايةكي زؤردار دةبثت، رؤژثك ) قويل خان (دةگثذنةوة 
 بةردةبثتةوة، هاوار دةكات ئةرةوةآل) قويل خان (، يةكثك لة رةعيةتةكاين چاوي لثدةبثت كةخوارةوة

وة و زيتوزيند) قويل ( لة نةگبةيت كابراي رةعيةت،كاتثك قويل دةكةوثتة سةر زةوي. بةربؤوة) قويل(
خؤي بتةكثنث، ) قويل خان (پثش ئةوةي. ندةدة) قويل خان (، خةصكي دةوريهيچي لثنةهاتووة

:" ش بةترسثكةوة دةصثتي رةعيةكابراي" . ئةو ناكةس بةچةيةم بؤ فةالقةكةن:"فةرماندةدات، دةصثت
 تؤ هاوارت ، كاتثك كةومتة خوارةوة،سةگباب:" دةصثت) يل خانوق ("! ... من هيچم نةگوتووة قوربان خؤ

نةكةوتومةتة ) خان (خؤ لة... ةر بانةكة كةومتة خوارةوة لةسباشة وا. كةوتة خوارةوة) قويل (كرد،
  "؟... خوارةوة

  .  لة دةسةاليت دةوصةيت ئثراق نةكةوتوونةتة خوارةوةشؤضثنيزمي ئارةبيشبةآلم راستيةكةي ئةوةية كة 
 جاران ئةم دةوصةتة داگريكارانة شاليارةكاين دةرةوةيان لةگةص يةكدي بؤ پيالندانان دژي كورد پثكةوة 

ن لةگةص يةك بؤ پيالن دژي كورد ةكانياـ) وةزيرانك ؤسةر (،ئثستا بة ستراتيژيةكي نوثوة... دةنيشنتدا
بؤ . شالياري دةرةوةي ئثراق لةبةر ئةوةي كوردة، بة ستراتيژيةكي نوثوة پةذاوثزي دةكةن. دادةنيشن

  . ةوةكارانجارثكي تريش كورد وةك گةمني نثو ئاشان دةكةوثتةوة نثوان بةرداشي هاريين داگري
17 .05 .05   
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