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  جةمال فةتاحجةمال فةتاح... ... وصسيت ثةلةية وصسيت ثةلةية لَلَكورد ثصويسيت بة هةكورد ثصويسيت بة هة
  

ر  رانبه ڕوو به ی خۆیان خسته و شاراوه واوی ڕووی دزو ته گشتی به کانی عراق به رانی شعه سه
  دیاره، داعراق ت له ی دیموکراسی و فیدڕایه له سه  ومهی واکه  ڕه و کشهستانی باشورکورد به
 باسی ڕۆی کدا دوای یه ک له ند وتاری یه چه مانگی ڕابردوودا لهش  ی شه ماوه ک له ر وه هه

  تیم کردووه تایبه بی عراقی به ره گشتی و عه بهو ئیسالم ب  ره ڕابردوو وئستاو داهاتووی عه
 اندرژایی مژوی خۆی گشتی به بهو ئیسالم ب  ره عه، وا کانی کورد  ڕه مافه ر به رانبه به
ڕی  باوه کات نه ست پئه  ده وه مژوی ئیسالمه ب له ره رچاوی عه و به  قینه مژووی ڕاسته که
  ومافه  ئیتر ئه ند کردووه سه یان پهب ره ی ناعهس مافی که  ونه بووه ب هه ره کی ناعه مافی خه به

ر دوو  هه بهبی  ره جیھانی عه شکن له  به کهبی عراق  ره  عه دیاره، یی وه ته ئاینی بووبت یان نه
کانی  فهما ڕیان به باوهب  ره ی عه ووه ک بیر کردنه وهدرژایی مژوو   به وه و سونیه بای شعه
تی سیاسی  رکردایه گشتی و سه ش کوردستانی باشور به میشه هه، عراقدا  له بووه کورد نه

بیان  ره  عهکانی ڕابردووی میه ر خه مته و که ه  هه وه الی خۆیانه تی له تایبه کوردستانی باشور به
م  خۆکردنک سیسته ک یان ف له ک سینارویه  و وه رامۆشی سپاردووه فه کورد به ر به رانبه به
می کورد  رده رانی سه سهور  ر ده  سه عراقدا هاتبته له دوای ڕژم که م و ڕژم له دوای سیسته له

م  رجه م سه انی باشور بهکانی کوردست ست هنانی مافه ده ل داکردون بۆبه گه دانوستانیان له
ی  وه المار دانه زیانی کوردو په  و به وه ته هنڕوو بو ل شکست ڕووبه گه  له میشه کان هه دانوستانه
نھا  ی کورد بۆته وه ب ئه به  وه  ته ستی پکردووه  ده وه سفره جارکی تر له و کورد  واو بووه کورد ته

ب  ره ر عه رانبه به تی خۆی له ڕووی سیاسهر بگرت یان  هکانی ڕابردوو و ه هه ک له کهجارکیش 
و  وه  بدۆزته کی که یه و ڕگاچارهکورد بگۆڕت  ر به رانبه  کانیدا به نییه ره  نه وسته و هه

  رچاوی لچاو کراوه ش سستی به مه  ئه دیارهکورد واکانی   ڕه مافه یشتن به پشنیار بکات بۆ گه
تی سیاسی  رکردایه شتی وسه گ تی کوردستانی باشورو به قیه نی ئه الیه و پش له مه له

وتوویی  ڕای دواکه ره بی عراقی سه ره  عه ندوو چوونه و بچه دیاره، تی تایبه  بهکردستانی باشور
کیان چی لهو بوان  دادیان و ناڕژوی  بهی خۆیان  وه ره ده ر به رانبه چی بهو خۆیان نژایی مدر

و  کانی بۆئه ی مافهکورد و پشل کردن  ر به رانبه ن به که ت ئه سیاسهبی عراقی  ره حکومی عه
   له  ڕژیه و بارنامه  وئه یه تیان هه  ڕژی تایبه کورد بارنامه ر به رانبه  به ش ت کردنه سیاسه

ی مژووی درژای  بهر وابوون ش هه میشه ن هه که ج ئه ند قۆناخکدا جبه چه شکداو له ند به چه
چۆ کردنی  ن بۆقه ق ناده  و زه له بیاری چو پهتا  ره سه  دیاره، کورد ر به رانبه خوناویان به

چن  قۆناخ بۆی ئه هواشی و قۆناخ به ر ڕژمک زۆر به ی هه که عریب کردنی خاکه کوردو ته
واو  ی خۆیان ته وره  گهزیانی ژنت به هه کورد به ق و چو پ که ربیارکی زه زانن هه  ئه چونکه

چۆ کردنی  عریب و قه  کانی ته تی خۆیدا پرۆژه کاتو ساتی تایبه هواشی و له  به بت بۆیه ئه
ی کوردو چۆ کردن کترن له قه ری یه واوکه موویان ته هه تاکو ئستا م به، ن که ج ئه کورد جبه

و    بارو دۆخیان پاراستووه میشه کورد ههرانی   نونه کی که الیه له، ی که عریب کردنی خاکه ته
 داوه چۆکردنی کورد نه عریب و قه ی ته  دورو درژه و بارنامه  کانی ئه کاریه  ورده یان به ێزۆرگو

  وه کاتکدا ئه لهچت  تک نه   بگریت که وه بارو دۆخه ست به  کورد ده میشه بت هه م بۆئه به
نھا  کدا بوخت کورد ته ر یه سه مووعراق به ر هه گه کو ئه ورد بهک ک  نه کۆه به  گۆزه به ره عه
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ی  له سه دیدی من مه به، تی  کانیه چۆکردن و کۆتوزنجیره ی قه وه کۆڵ بوونه بیکات له زیانک که
  نامهروبا  له شکه  بهویش ئه چت تک نه   که وه ن کورده الیه  گرتن له وه بارو دۆخه ست به ده

 کاندا و   سیاسیه وه کۆڕو کۆبوونه زۆرجار له، مۆ کردنی کورد سته ب بۆزیاتر ده ره  عهی هڕژی
چۆکردنی کوردیان  عریب و قه تی ته ی سیاسه رنامه بی عراقی به ره رانی عه و خۆ سه ناڕاسته

تکۆشاون و کاریان  بۆی  و گورچوو بانه ناخدا شلگیرانه م له  به ربیوه ی کۆمیدی ده شوه به
و خۆیان  ڕی دیموکراسی و مافی مرۆڤ کوتاوه وپه میان له م ده ده  و به وه ریشه سه  له بۆکردووه

تی کورد  کیشیان بۆدژایه یه رچی وته هه،  رو هاو نیشتمانی کورد ژماردووه نگه براو هاو سه به
ک  م وه  به جیان کردووه به  جه وه کرده ریان بیبت به  خۆ ده وه و خۆو ناڕاسته ڕاستهتائستا 
ر  وستیان وه  هه ترازاوه کار نه  زۆر جار تاکار له وه رانی کورده ن نونه الیه  له وه داخه وتم به

  وتووه  که نده وه ر فریای ئه و هه جا کورد ناچار بووهو  ئه کار ترازاوه کاریش له  که گرتووه نه
   .،  یاندووه  ئستاگه کانی کوردی به نجامی مافه ش ئه مه ه ئ وه هبکات ست پ  ده وه سفره له

تی کردنی  عس بارودۆخی عراق و جۆری دوژمنایه پاش ڕووخانی ڕژمی دکتاتۆری به  له دیاره 
ستی  ده ت له سه ک ده الیه  له بوو چونکه کی هه کورد جیاوازیه ر به رانبه به بی عراقی ره عه

ک و  یه سته ند حزب و گروپو ده گۆڕا بۆ چه  وه بکه زهه  مه ی تاکهران حزبک یان نونه تاکه
، ش کرا کانی دانیشتووی عراقدا دابه ی پک هاته و زۆرینه که به زهه ردوو مه ر کوردو هه سه به
تیان  سه کی ده ره وی سه عراقدا جه بوونیان له پی زۆرینه کانی عراق به شعه  وه کی که الیه له
ی  نامهن و بار کهکانی کورد ب تی مافه کان دژایه شیعه  دواوه  به لرهبت   ئه و پیه  به ستدایه ده له
تا سیتانی و پاشان  ره  سه ن بۆیه  بکهج چۆکردنی کورد جبه عریب و قه ی ته مژنه له

 کوردو  هر ب رانبه بهڕای خۆیان در وکوڕی باقرالحکیم  داسه ویشدا مقته دوای ئه الجافری و به
چونی الجافری ، ڕوو  خسته رمانه  عراقدا زۆر بشه رکوک و دیموکراسی له ت و که فیدڕایه

بۆالی ڕژمی شۆڤنی و  بچت  بیاریشهرستی تورکیاو پاشان  س په گه ستپک بۆالی ڕژمی ڕه ده
  وه لجافری شه ا رس و به هه کهالمی ئران سرستی کۆماری ئی  په ری سوریاو ڕژمی کۆنه داگیرکه
عراقداو   له چاڵ کردنی دیموکرسی یه  به ک بۆ زینده الیه له مه ری کوردن ئه می داگیر کهچوار ڕژ

کوردستانی باشور   له لی کورده وا کانی گه ڕه چاڵ کردنی مافه به  کی تر بۆزینده الیه له
رانی کورد بارو  بت نونه ئیتر نا بۆیه، گشتی کانی کوردستاندا به گشت پارچه تی و له تایبه به

  له په داو به م کاته تی له تایبه ژر ناوی هیچ دروشمکدا به ر ئاستی عراق و له سه دۆخ ڕاگربن له
وستی   هه ر به رانبه  بهن ی تووند نیشان بدهوست الل هه سعود و مام جه  کاک مه پویسته
   .،  ترازاوه نه کار له کار  میشه ک هه تا وه و سیستانی و الجافری هه شیعه

مریکا بارودۆخ  کانی ئه ندیه وه رژه پناوی به مریکاو له ی ئه قسه ر به  نابت کورد هه کی که الیه له 
  وه ونه که و ئه وه بنه هز ئه دوژمنانی به موو چت و هه ست ئه ده کانی له موو پگه ڕابگرت تاهه

ژر  وتنی ژر به مریکا ڕکه ل ئه گه شکات لهگیانی پاشانیش کنات الجافری و سیستانی پ
نھاکورد   تاکوئستا ته چونکه  مریکانیه فیتی ئه یان به ربینانه م بیارو ده ئه  و کردووه یان نه

ک  مویه ر تاه ده قه مریکا به نا ئه  ده مریکادا ڕۆشتووه  کانی ئه ندیه وه رژه ل به گه ر له رابه ببه به
واکانی  ڕه مافه و خۆ له و خۆو ناڕاسته کیشیان ڕاسته رگریه  و هیچ به هاتووه د نهو ڕووی کور ره به

 سیاسی و  ندیه وه رژه مریکا بۆبه  ئه  که موان ڕوونه الی هه ش له کی که الیه له،  کردووه کورد نه
  وه نکه سو الیه ر که الی هه  و له وه ر کوسه هه له  وه  ناو عراقه هاتۆتهخۆی  کانی  ئابوریه

  ن به که ی کورد ئه کوکشه ی وه زاران کشه هه وه  کانیان باشتر پارزرا ئه ندییه وه رژه به
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تی   سیاسه  له سۆزداری کوردانه نابت کورد به   کانی خۆیان بۆیه ندیه وه رژه ردانی به باگه
  وه کانی جیھانه ھزهمریکاو زل ر چاوی ئه به ندین جار به  چه وه  ئه چونکهمریکا بوانت  ئه
سیش  ربری و که یان سه که مریکاخۆی کورد و کشه ورشتی ئه ر په سه ر به ندک جاریش هه هه

  م بارو دۆخه می کردنکیش له ر خه مته  که ر جۆره گرت هه ی بۆکورد نه عزیه کاتژمرک ته
وای  ی ڕه  دژی کشه رچاوه  تاوانی به وه تی سیاسی کورده رکردایه رانی کوردو سه ن نونه الیه له
   ... تی تایبه دستانی باشور به کوه

   
  جمال فتاح  
 7/6/2005    
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