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                                                                                                            ،رێز و ساڵوی اود

 

دا، لەگەڵ چوار بەرێزی تر بە نوێنەرایەتی ٣١١٢ی ٠لە سەرەتای مانگی  كساڵ، رێ ٩بەر لە زیاتر لە 

ردی لە سەری كنمان وانی مەدەنی و سیاسی سەرداكاڵی زۆر لە نوسەر و رەوشەنبیر و چاكژمارەیە

هاتبوو وە پڕا و پڕ بوو لە  كخاڵ پێ ٠٦ە لە كی گرنگ كردنی پڕۆژەیەكەشكبە مەبەستی پێش رەش

ی كخولە ٣ەمتر لە كبەندە  سەردانەدالەو . ەدلسۆزانگرنگ و هەڵسەنگاندن و پێشنیار و بۆچوونی 

م زۆر بە كە من قسەیەكەیە ردوە ئەوكە پێشتریش ئاماژەم پێك كشتێ. ەمكانم بكەوت بۆ ئەوەی قسەكبەر

ەیە كوردستان لە بن لوتكورد لە باشوری ك"وتم ە كیش ئەوەبوو ووە ئەەردك ئێوەاوی بەرەوڕووی كراش

ێتی، بەرپرسن لەوەی دەست لە ناو كو مام جەالل، پارتی و یە ئێوە. ەكەمی دەوێ بۆ سەر لوتكی كو پاڵێ

ورد كجار زۆر كرێ ئەوا بە ئەگەری یەكر ئەوە نەە بەاڵم ئەگەكورد بدەن بۆ سەر لوتكدەست ئەو پاڵەی 

                                    ." شۆڕ دەبێتەوە كی ترسناكی تر بەرەو هەڵدێرێكجارێ

 

                                 ە، بەاڵم كورد بدەن بۆ سەر لوتكە ئێوە دەتوانن ئەو پاڵەی كەی گومانم لەوە هەبوو كهەرچەندە راستیە

                                                                                                    . . .ات بۆ مێژوو و لە گۆشەی دلسۆزیەوە كجار مرۆڤ هەندێ شت دە كەندێه

 

* * * 

ە كە بڵێم دا ئەوابۆ ئەوەی هەر لە سەرەت ەمكستپێدەدەی سەرەوە ەم بە گێڕانەوەی ئەو رووداوەكمن نامە

ەی كە، لوتكورد پاڵ بدەن بۆ سەر لوتكە كهەر ئەو هێز و توانا و دڵسۆزیە نەبوون  كلەو رۆژەوە ئێوە نە

واتە لە پێگەی )لە پێگەی هەرە بەرپرسیارییەوە  ەسەاڵتدا وەی دنو لە سااڵكەوتن و حەسانەوە، بەڵكسەر

رادەی و بگرە بە كەوتن بەڵكەی سەركوتورد پاڵدەن بۆ لكنەتان توانی هەر  كنە( وەایەتی هەرێمەكسەرۆ

ورد بەرەو كبەرپرسن لە شۆڕبوونەوەی ( وردستانكێتی نیشتمانی كیە)ەت كهاوپەیمانە ئێوە و ەمكیە

بە  ەهەڵدێررێ ئەوا بە ئەگەری زۆر ئەو كلێنە ە ئەگەر بە جدی و دڵسۆزانە رێگیریك كهەڵدێرێ

شۆڕبوونەوە  پڕۆسەی !ۆتایی دێتكوردستان  كبۆ باشوری گەورە ی كۆمەاڵیەكسیاسی و  یكەژیدیایاتر

و و ناتەندروست  ستخواردكش تا سەر ئێسقان ی سیاسیكمێەهەر رەهەندی سیست كبەرەو هەڵدێر نە

، هەر لە ستخواردوەكن لەو سیاسەتە شكە بەشێكرەهەندی تر هەن  كۆمەڵێكو كبەڵ ،لەخۆ دەگرێگەندەل 

 تا دەگاتە ان وەكپەیوەندییە ئیقلیمییەان، كوردستانییەكپەیوەندییە انی هەرێم و بەغدا، كپەیوەندییە

 . وردستانكی هەرێمی انكپەیوەندییە نێونەتەوەییە

 

 یكێردنكبەرجەستە ). . .(و  ەی هەرە دوایت بۆ روسیا و فەرەنسا و نەمساكبە باوەڕی خۆم سەفەرە

و  گرنگینەدانبە توندی  ئێوەئەو سەفەرەی  كبەر لە هەر شتێ. سەاڵتی هەرێمەەد ستەیكئەو ش رایكئاش

لە عورفی . ردكبەرجەستە یدا وە روودەداتوردستان رووكلە ە كبەوەی بە هەند وەرنەگرتنی 

هەندێ رووداوی اتی رودانی كلە و بگرە  اتی قەیرانكلە ی واڵتان كردن بەردەوام سەرۆكسیاسەت
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انی دەرەوەیان كسەفەرەی یتا بە زووەیا ئەو ،ی هاتوچۆكەتتا بگرە روداوێنەخوازراوی سروشتی یا ه

ردبوو كدەستیپێئەگەر ئەو قەیرانە هەر لە زووەوە یا  انیانكەدەگەڕێنەوە واڵتسەر كیەۆتا پێدەهێنن و ك

لە راستیدا وەرگرتنی . ی تر دوادەخەنكاتێكانیان بۆ كسەفەرە بەبێ سێ و دووئەوا  (بەر لە سەفەرواتە )

ردن بۆ كسەر بە دواییدا سەفەركۆ پەرلەمان وە یەان لە مەڕ دەستور وە ناردنی بكهێزە سیاسییەرای 

 "ی خاوەن دەسەاڵتكو بەبێ جێگرێ كبەبێ سەرۆ"ی قوڵدا كدەرەوە وە هێشتنەوەی واڵت لە قەیرانێ

ە ئەو كردتان لەوە زیاتر نەبوو كهەموو ئەوەی . ی واڵتێماسی بوو لە شێوازی بەڕیوەبردنكئەوپەڕی 

وە نەتدەزانی چۆن یاری  خواردبوودا گیری ئێوەلە یاریگەی  ی زۆر بووكپی یاری سیاسییەی ماوەیەتۆ

رد كەت دەستپێكسەر سەفەرەكیەپەت فڕەدایە ناو پەرلەمانەوە و خۆشت تۆدا ئەو تەی لە دوا هەوڵكپێب

مرۆڤ دەتوانێ ! جێنەهێشتبێت واڵتی سیاسیت لە كێی نیگەرانئامێز و قەیرانكئەوەی هیچ شتێ كوە

ایەتی كدەدەی بۆ مانەوەت لە پێگەی سەرۆ كهەموو هەوڵێەوە كلە الیەە كمەت چیە یكبپرسێ ئایا ح

( واتە هەرنەبێ لەسەرەتای مانگی ئەپریلەوە)ماوە زۆرە هەموو ئەو ی ترەوە كلە الیەبەاڵم  ،هەرێم

، بەبێ ئەوەی ێتی حەشارداوەكەی یەكتەب سیاسیەكەی خۆت و مەكتەبی سیاسیەكخۆت لە پشت هێڵی مە

ە كردۆتەوە كدا خۆت لە زۆر بۆنەدا ئەوەت دووپاتكاتێكلە  ؟ەیتكرا بكئاش تی خۆتهەڵوێستی راستەقینە

 ێتی و پارتیكیە انیكیەتەب سیاسیكی ترەوە هەردوو مەكلە الیەەچی ك، نی پێگە و پۆست نیخولیا ئێوە

و لەو پلە  تۆبۆ هێشتنەوەی ردۆتەوە كانیان تاقیکو هەموو سیناریۆن ووردستان گەڕاكۆاڵنی كۆاڵن بە ك

دواجار . بە دەستتەوە بووە ،جار زۆرەوەكی یەكجار زۆر وە بە دەسەاڵتێكی ئەكە ماوەیەكایەی پ

ەس كرێ بۆ زۆر كئەوەی دە. تەواو بوو "پەرلەمان"ی ناو حوزەیران ٢١ودەتای كبە ە كشانۆگەریە

ە كتەب سیاسیەكۆششانەی دوو مەكە دوای ئەو هەموو هەوڵ و كجێگەی سەرسوڕمان بێت ئەوەیە 

ئایا دەتەوێ  .ی حوزەیران٢١ەی كردنی دوو یاسا نایاساییەكئیمزا یت لەدوو دڵسەفەر دەگەڕێیتەوە و لە

ان بۆ خۆت بهێڵیتەوە، یا كە ببەخشیتە ئەوانی تر وە جوانیەكانی پرۆسەكەنیەوتەت ناشیریكبەم هەڵسو

راوەی ككنیای بچودواە لە كەوە ئەوە دەزانێت یشخوێندەوارەمترین رادەی كمرۆڤ بە ئاخر ئەمڕۆ  چی؟

بەشدار بێت لە ی دونیا كیا لە هەر شوێنێ ۆ و پاریس و ڤیەنناكمرۆڤ دەتوانێ لە مۆسە ك ئیمڕۆماندا

ان و كۆنفرانس و چەندەها ئامرازی پەیوەندییەك-ەیدا لە رێگای ڤیدیۆكانی واڵتەكسییەایە سیكاڵهەموو چا

 انداەتكلە سەفەرە ئێوەە كات كباوەڕت پێ بەبێ ه كەسێكرێ كئایا دەۆتا، ك . . .ەوەانكۆمەاڵیەتییەكمیدیا 

ۆتایی كحوزەیران  ٢١ەی كودەتاكە بە ك نئەو هەموو مەهزەلە سیاسییە نەبووورد و درشتی ئاگاداری 

  ؟هات

 

ە لە كرد كی گەورەی كە ئۆپۆزیسیۆنیش هەر لە سەرەتاوە هەڵەیەكبڵێم  شئەوەی ترەوە، دەبێ كلە الیە

ەمی ئەو كەسی یەكواتە )ە كەحیزبسێ ررد لە ئاستی بەرزی هەكوڵیان سەرەتای مانگی ئەپریل قەبو

 ك، بە شێوەیەئێوەەوێت وە گفتوگۆ لەسەر مانەوەی كچاویان بە مەال بەختیار و فازڵ میرانی ب( انەحیزب

بێ  شەخیهەڵوێستی  ی ئۆپۆزیسیۆنەن بەبێ ئەوەی ئەم هێزانەكایەتی هەرێم بكان، لە سەرۆكلە شێوە
انی ئۆپۆزیسیۆن بەوە رازیبوون باسی ئەم كواتە هەر لە سەرەتادا هێزە. زانیبێ انیتۆ سێ و دووی

. یبێزان یانئێوەی  شەخسی و پەنا ەن بەبێ ئەوەی هەڵوێستی راستەقینە و بێ پێچكمەسەلە هەستیارە ب

ماوەیە زۆرە لە پشت هەموو ی دا بۆ ئەوەی خۆت بۆ ئەو ئێوەیارمەتی  م هەڵەیەی ئۆپۆزیسیۆنیشئە

پێشتر گوتوومە دەبوایە  كهەروە! ێتی حەشار بدەیتكەی خۆت و یەكتەب سیاسیەكی دوو مەهێڵ

 كنەبەخشیایە و بە یە ئێوەاتە گرانبەها و پڕ لە قەیرانەیان بە كانی ئۆپۆزیسیۆن ئەو هەموو كهێزە

و  باسوخواسەهەموو ئایا خۆت هەڵوێستت چیە لەو  :ردایەكب ئێوەاوانەیان بەرەوڕووی كی راشپرسیار

ێویست بوو بۆ زانینی پ ؟رێتەوەكی تر درێژ بكیا دەتەوێ دەسەاڵتت بۆ ماوەیە ەیتەوەكاندید دەكخۆت  ئایا

ئاخر لەو هەموو . نەبوونایە رازی (روو بە روو) ئێوەی ینەمتر لە بینكبە  ئێوەئەو هەڵوێستە شەخسیەی 

ی كەچی لە الیەك، نیت ایەپ ە خولیای پلە وكردۆتەوە كجختت بەردەوام خۆت ەوە كلە الیە ماوە زۆرەدا

 كسەرۆ"ە كردۆتەوە كەت و بەرپرسانی تری پارتی ئەوەیان دووپاتكەحیزبەری كبەردەوام قسە ترەوە

تەب سیاسییە كۆتایی نەداوە ئەی ئەو دوو مەكبڕیاری  كباشە گەر سەرۆ." ۆتایی خۆی نەداوەكبڕیاری 
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، ئەگەر حوزەیران دەربارەی چییە ٢١ەی كودەتاكوە ئایا  نی چی بووكلەو هەموو ماوەیەدا خەری

                                                                                         ؟ ایەتی ئێوە نیەكردنەوەی سەرۆكدەربارەی درێژ

 

* * * 

 ەم، دوای ئەوەی پێشتر ئەوكب كدەمەوێ لەسەر رەهەندی نێونەتەوەیی سەفەری هەرە دواییت قسەیە

گەیشت  ەك كقەیرانێ. دووچاری بۆتەوەوردستان كە باشوری كسەفەرەم گرێدا بە ئەو قەیرانە ناوخۆییەی 

ەی ئەو دواییەتدا كاتی سەفەرەكلە  كزۆر سەیرە رێ. اتی ئەو سەفەرەداكلە  كترسنا زۆری كەیەكبە لوت

لە جێگەو پێگەی  كسنای هەرە تركگورزێدا اتكەچی لە هەمان كۆمەڵگای نێونەتەوەیی كبۆ ناو قواڵیی 

ورد بە گشتی باسیان لەو كردایەتی كو سەر ئێوەبەبێ ئەوەی  درێوردستان دەكنێونەتوەیی باشووری 

ە ئەو گورزە كەن كلەوە بە رێگری كردبێ، چ جای ئەوەی هەوڵی ئەوەتان دابێ كە كگورزە ترسنا

ات و ساتی كلە  كرێ ەكە مەبەست لێرە ئەوەی .ەوێكب ەیكسیاسییە وردستان و پێگەك بەروشندەیە ك

ە عیراق كان بڕیاری ئەوەی دا كگرتووەكە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكبوو  ئێوەەی كسەفەرە

بە . (انكگرتووەكواتە نەتەوە یە) خراوەكئەو رێپەیڕە و پرۆگرامی ی ٧دەربهێنێ لە ژێر پەرەگرافی 

وردستان لەبەر ك باشوریستراتیژی پێگەی سیاسی و لە بوو وشندە كی كباوەڕی خۆم ئەم بڕیارە گورزێ

ورد و كان لە نێوان كە بەراورد بە پێشوو ئەم بڕیارە دەرگاو پەنجەرەكی زۆر سادە ئەویش ئەوەیە كهۆیە

. .        .لەو ئاراستەیەدا ەكترسنای ك؛ یا هەرنەبێ ئەو بڕیارە ئێستگەیەدادەخاتۆمەڵگای نێونەتەوەیی ك  

 

باشوری ە كان ئەوەبوو كگرتووەكی نەتەوە یە٧ە ژێر بەندی مانەوەی عیراق لی گرنگی كالیەنێ 

ی كاتی قەیرانێكلە ە كدەرفەتی ئەوەی هەبوو یش بەر لە دەرچوونی ئەو بڕیارە كتا رۆژێوردستان ك

 ٦٦٦انی كبڕیارە مێژووییە ٧ە هەر لە چوارچێوەی بەندی كهەوڵی ئەوە بدات  داجدی لەگەڵ بەغدا

 ی(٠٩٩٥ئەپریلی  ی٠٢لە بڕیار لەسەردراو ) ٩٦٦و  (٠٩٩٠ی ی ئەپریل٥لە بڕیار لەسەردراو )

ەم جار لە كبۆ یە ٦٦٦بڕیاری : و خوێنەر ئێوەهەر بۆ ئاگاداری ) .ەوەێنركزیندو ب مەنی ئاسایش وئەنج

چەوساوە لە ژێر  یكێكخەڵ كوردی هێناوە وەكاوی ناوی كان بە راشكگرتووەكمێژووی نەتەوە یە

خست بەرامبەر كە فرۆشتنی نەوتی عیراقی رێكئەو چوارچێوەیە بوو  ٩٦٦می سەدامدا وە بڕیاری كحو

ان بەر كگرتووەكنەوتە لە ژێر سەرپەرشتی نەتەوە یە یلەو فرۆشیار% ٠٢ە كو دەرمان  كبە خۆرا

 (. ەوتكوردستان دەك

 

ورد كە بەر كوشندەیە كلەو گورزە  ئێوەن دەربارەی هەڵوێستی یژێنوبور شت كۆمەڵێكئێمە دەتوانین 

ردنی عیراق لە ژێر پەرەگرافی حەوت و بەو مانایەش گەڕانەوەی سەروەری كلە رێگەی دەرەوت ك

ە بەر كوشندەیە كجدیەتی ئەو گورزە لە  یەنائاگایی ئێوە ە گرنگترینیانك ەتی عیراقڵتەواوەتی بۆ دەو

ەی كمرۆڤ راگەیاندنە كاتێك. حەوت ەوتووە لە رێگای البردنی عیراق لە ژێر بەندیكورد ك

ردایەتی كسەر ە كبە ئاسانی لەوە دەگات  ە بەو بۆنەیەوە راگەیێندرا،ك، ایەتی هەرێم دەخوێنێتەوەكسەرۆ

ان نیگەران نیە، بگرە خۆشحاڵیشە كگرتووەكلەو هەنگاوەی نەتەوەیە كبە هیچ شێوەیە وردیكدەسەاڵتی 

ئەو رووداوە  انیكەكو دەرهاوێشتە ترسنا انكباس لە مەترسییە كەتان بە هیچ شێوەیەكەراگەیاندن !پێی

                                                          . نیەە كلەسەر بڕیارەی جدیشی كات و بگرە هیچ تێبینیەكنا

 

ش بۆ ئەو واڵتە كرێ ئێوەەی كە سەفەرەكیە ئەوە گەورە( یكسێكپەرادۆ)ی ترەوە موفارەقە كلە الیە

ئەو هەمان دواتر لە ژێر سێبەری  ەك، وبو ٦٦٦بڕیاری ی كە ئەندازیاری هەرە سەرەكبوو ( فەرەنسا)

و  انی سەدامكانیان وە پاراستنیان لە دەستدرێژیەكوردستان بۆ شار و الدێكی كبڕیارە گەڕانەوەی خەڵ

ە لە هەموو واڵتانی تری كبەو پێیە فەرەنسا ئەو واڵتەیە . راكفەراهەمدامەزرانی دەسەاڵتی خۆماڵی 

ە كوە هەر ئەو والتەش بوو  نورد هاتووكە بەسەر كنەی ەرهات و تراژیدیابەسئەو بە  یەجیهان ئاشنا

ۆششیان بۆ كبەتایبەتی لە ڕێگەی  گەلە،ئەو  انیكردنەوەی ئێش و ئازارەكەمكی گرنگی بینی لە كرۆلێ

 پرسیارە ملە ەكموفارەقە. انكگرتووەكنەتەوە یە ی(٦٦٦واتە بڕیاری )ئەو بڕیارە  ردنیكدەر
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ە دەرچونی عیراق لە كان بگەیێنیت كرەنسیەەئایا لەو سەفەرەتدا چەندە هەوڵی ئەوەتدا لە ف: گرنگەدایە

ە كلەوەدەگەن خۆیان باش ان كفەرەنسیە. زووە ، بگرە زۆریشاتی نەهاتووەكژێر بەندی حەوت هێشتان 

ی كێشەیەكو  وردستان مەترسی جدی لەدەستچوونی لەسەرەكی باشوری كخا% ٢١ەی كهێشتان نزی

ورد كعیراق بە هێزی سەربازی خۆی هەڕەشەی لە  ەكفەرەنسا ئەوەش دەزانێ . یشی لەسەرەزۆر

ی نەتەوە ٧لە ژێر بەندی عیراق هێشتان  ەكبووە دا كاتێكلە  ەچی ئەو هەڕەشەیەك، ردوەك

بەو پێیەش  ،دەرچوو لە ژێر ئەو بەندەعیراق ئایا گەر  ئەوەیە یكی لۆژیكێپرسیار! اندا بووكگرتووەكیە

ە كئەوە و زۆر بابەتی تر  ؟اتە چی رودەداتكئەو ردنی هەبوو، ككردن و پڕچەكفەتی خۆبەهێزدەر

ی تر باش كتێاڵلەسەرە لە نێوان بەغدا و هەولێر وە فەرەنسا بەر لە هەر و انێشمیكێشمەكهێشتان 

. ەردوك وردكپشتگیری لە  و اریكئاگاداری ئەو شتانەیە و هەرنەبێ لە رابردووشدا زێترین رادەی هاو

نە لە  (واتە بابەتی دەرچوونی عیراق لە ژێر بەندی حەوت) دەتوانم لەوە دوورتر بڕۆم و بڵێم ئەم بابەتە

ئەوەی جێگەی باس بووە و كبەڵ ،نەبووەو گرنگیپێدان جێگەی باس  ئێوەۆ وە نەش لە پاریس بۆ كمۆس

ان ئێوە لە كین هەواڵەئەوەتا بە پێی دوای. بووەهەندێ ئالوێری بازرگانی و ئابووری  و فرۆشتنی نەوت

لە ە كمان باش دەزانین شهەموودواجار ! بوون" لۆبی سەرمایەداری"ردنی كی دروستكۆ خەریكمۆس

 كۆمەڵێكەوێ كو ئەوەی بەریدەكبەڵ ،ەوێكبەرناەی كەهەر داهات كوردستان نەكی كخەڵ فرۆشتنی نەوت

ئەو  (١ :ەیدا دەیداتكێشەكنی اكە لە ئاستە هەرە سیاسی و ستراتیژییەكباجە  كۆمەڵێكنەهامەتییە وە 

ی كە بەسەر ژیانی خەڵكردوە بە موتەكار و هێزی سیاسی كحتەماردەی كسەر كۆمەڵێكداهاتەی نەوتە 

 ؛انیكەكیشی گەیاندۆتە ئاستە ستراتیژییە هەرە ترسناڵانی گەندەكو دەرهاوێشتە یو گەندەڵ ەوەوردستانك

لە  كلەوانەش بەشێ)ی مشەخۆر كبە توێژێ ردوەكۆمەڵگا كی زۆری لە كبەشێ داهاتی نەوتەئەو  (٢

شێوازی  كرێئەمەش  (هتد... توێژی رۆژنامەنووس و نووسەر و مامۆستا و یاساناس و پەرلەمانتار و

ترازاندنی لە شێوەی كۆمەڵگاو لێكردنی سیاسییانەی كانە بۆ الوازكاربردنی داهاتە ئابووریەكبە

ی گەورە لەبەردەم كبووەتە رێگرێداهاتە  ئەو (٣؛ ەنداوكناوچەی  یانكەیعەرەبی "مەشیەخە"

نەوت و  (٤نێوان بەغدا و هەولێر؛ " انیكهەڵپسێردراوە"ێشە كردنی راستەقینەی كچارەسەر

راو لەسەر بنچینەی كنایو ناهاوسەنگ و ب كی ترسناكبە شێوەیە انكبەرژەوەندییە ئابووریە

لەو  .خستوەكرێ انیایكوردستان و توركشووری اانی بكپەیوەندییە ی سیاسیكێحیزب ەكتاانی كبەرژەوەندیە

یا بگاتە كە توركئەویش ئەوەیە ( ەتانەوەكەحیزبهەڵبەتە لە دیدی ئێوە و )شت گرنگە  كپەیوەندیانەشدا یە

زامنی  ندەتوان( ەتكبە تایبەتی خۆت و بنەماڵە)ی انكردەكە تەنها و تەنها پارتی و سەركئەو قەناعەتە 

ئەو پەڕی  شیانیكۆ ئەو واڵتە و بەرژەوەندییە ئابووری و سیاسییەب نەوت بكئەو پەڕی قازانج و دەست

گەورە بەر هەرە زیانی ا ئیتر دەسەاڵت لەدەست بدات ئەو پارتیە ئەگەر ك كبە رادەیە ن،پارێزراو ب

پەیوەندی لە نێوان  انیكەەناڵك مەڕردنی دەسەاڵتی سیاسی لەكمامەڵە شێوازی (٥؛ !ەوێتكیا دەكتور

بڵێت ئەم ە ئیتر بە ئاسانی مرۆڤ دەتوانێت كبووە  كبە شێوازێدەرەوەدا جیهانی  وردستان وك یباشور

دانوستاندن بێت لە هی ە دەبێ ك ،ەنەنااڵكئەم ورتی و بە چڕی كبە  :اریسە ئامێز بووەكمامەڵەیە 

فرۆشتن و نەوت  زەبەلالحی یكەناڵێكگۆڕدراوە بە  كستان، رێوردكی كخەڵی رەوای خزمەت دۆز

انی كچاوبرسیەلە  كۆمەڵێكردنی كبۆ دەوڵەمەند و بازرگانی اری ئابووریكی قۆرخكەهەموو شێوەی

ردە و هێزی سیاسی لە پێش هەمووشیانەشەوە  كردنی پێگەو پایەی هەندێ سەركوە بەهێز دەسەاڵت

                                                                                            . . . ەی خۆتكبنەماڵەو حیزبە

 

 ،ورد نازاننكوشندە لە كی كهەر بە گورزێ كدواجار ئێوە دەرچونی عیراق لە ژێر بەندی حەوت نە

هەوڵ ە لە سااڵنی پێشوودا بەردەوام دوو ئەندازیاری هەرە گرنگ لە كو خۆتان باش لەوە ئاگادارن كبەڵ

دوو ( عیراق لە ژێر بەندی حەوتواتە دەرهێنانی )اریسەیە كئەم امگەیاندنی كئا بەۆشش بۆ كو 

یە و ئەوەی (هوشیار زێباری)ەتان كتەبی سیاسی حیزبەكی مەكیان ئەندامێكێكن، یەبوو وردكردەی كسەر

 . . .بووە( مام جەالل)ۆماری عیراق ك كتریشیان سەرۆ
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لە ژێر  انی شێوازی ئیدارەدانی سیاسیكلە رەهەندە كەمدا دەخوازم باس لە هەندێكلەم بەشەی نامە

 .ەمكدەسەاڵتی ئێوەدا ب

ێتی نیشتمانی كیە)ەتان كدا بەردەوام پارتی و حیزبە هاوپەیمانە ستراتیژیەئێوەلە ژێر فەرمانڕەوایی 

ەی ئێستاش هەر ئەو كورتیەكم اڵبە ردوە،كهەیە  ەوەشانازیتان بە هەرچی شتی باش( وردستانك

 كۆمەڵێكبە  (ردنی دەسەاڵتەكسقان هی مۆنۆپۆلئێە ناوتان ناوە ستراتیژی بەاڵم تا سەر ك) هاوپەیمانیە

                                                                    :ە هیچیان جێگەی شانازی نینك ،اگیراوەڕ ەوەشت

بەوە  بەردەوام ە هاوپەیمانەحیزبوردستان و قەواعیدی ئەو دوو كی كئێستاشی لەگەڵدا بێت خەڵ (١

لە  اتكدەانە پارتی داوایك نە ئەگەر بەو تەرتیباتانە رازی نەبك ،ێتیكالیەنی یە بە تایبەتیترسێندراون، 

ە تیاییدا پارتی ك، ئەوا ئەلتەرنەتیڤ گەڕانەوەیە بۆ دوو ئیدارەیی، چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانییە

لە . دەدرێت "یلێمانس ەنۆمیش بتۆئۆ"و  وردستاندا دەبێتكفەرمانڕەوایی بەسەر زۆربەی زۆری 

ی حوزەیران لەگەل ٣٩ەوتنی هەرە دوایی لە كانی بەر لە رێكاستیدا بە پێی هەندێ هەواڵ، لە گفتوگۆڕ

ە لە كێكە گەڕانەوە بۆ دوو ئیدارەیی یەكێتی بەوە ترسێندراوە كیەە كرێت كباس لەوە دەێتی كیە

                                                                                    ؛راكنەنی پارتی اكداخوازییەێتییەوە پشتیوانی لە كلە الیەن یەان ئەگەر كبژاردە

لە . وردستان بە شێوەی دوو ئیدارە بەڕیوە دەبرێتك ی لەگەڵدا بێت باشووریی ترەوە ئێستاشكلە الیە (٢

، دارەی سلێمانی و هەولێرهەردوو ئی ەیكەەشكروو ەوەگرتنكدوای یە وكهەر ئەوە بەڵ كراستیدا نە

جۆر لە ئیدارە لە چوارچێوەی و بووە خاوەنی سێ كئیدارە بەڵ كخاوەنی یە ەهەر نەبوو كوردستان نەك

ە ئەویش كانە كلە فایلە هەرە هەستیارە كێكە خاوەنی یەكی بەهێزی پارتی كومەتێكح -أ: ئیدارەدا كیە

و بۆ پەرلەمان و كی رەشە، بەڵكسندوقێ كهەر بۆ خەڵ كلە راستیدا ئەو فایلە نە .فایلی نەوتە

 كوە( ێتی هاوپەیمانكی یەكلەسەر میال)اری وەزارەتی نەوتەییش كانت و بگرە ئەو بریكهاوپەیامنە

 ٧ ،ەم یا زۆرك ،ە بەر لەكارە، كئەم بریدواجار  .یە و لە دەست پارتیدایەی رەشداكلە سندوقێ كمەتەڵێ

ردنی كلزەلی كارە وەكەم نەمان زانی ئایا ئەو بریكی زۆر كدواتر بەر لە ماوەیە ەی پێدراكمانگ پۆستە

ە لە كگەیشتە ئەو باوەڕەی  دوای ئەوەی، وازیهێنا" خواستی خۆی"بە را یا خۆی كەتان دەركهاوپەیمانە

و  ییی الوازاركی سادە و ئاشكنمونەیە. ێتیكی الوازی یەكومەتێكح -ب  ؟"هیچ بە دەستە"ەیدا كپۆستە

ۆسرەت رەسوڵ جێگرتان بووە، كە كساڵ لەوەی  ٧ە دوای كتە ئەو راستییەیە ومەكئەو ح بێدەسەاڵتی

لە  كێكباسی یە" ایەتی هەرێمكسەرۆ"ەم جار لە ماڵپەڕی كئەوجا بۆ یە ،دەڵێم دوای حەوت ساڵ

گرتوو بۆ خۆڵ كی بە ناو یەكومەتێكح -ج  ؛رێ بە وێنەی خۆیەوەكئەو جێگرەت دەانی كیەكاڵچا

 خەوە ئەمڕۆش دوای ئەو هەموو ساڵە زۆر جار لەسەر زاری بەرپرسانبە دا. كردنی خەڵكلەچاو

 وردستان هێشتان دوو ئیدارەیی بوونی هەیەكە لە كدەبیستین  (ئۆپۆزیسیۆن كدەسەاڵتداران نە) خۆیان

   ؛"ۆتا بگەیێنینكگرتنەوەیە بە كبەاڵم هەوڵدەدەین ئەو یە"

                                                                       

ە ئەگەر ئەو هاوپەیمانیە نەبێت كێتی، كی بەوە ترسێندراوە، بە تایبەتی جەماوەری یەكبەردەوام خەڵ (٣

شەڕی و مەترسی لە ئامرازی تۆقان نی بە اهاوپەیم :وژی لەبەردەرگایەكئەوا مەترسی شەڕی برا 

                                                                                                      اگیراوە؛ڕوژی كبرا

  

لە چوارچێوەی ئەو هاوپەیمانە ) تانانی دەسەاڵتكلە شانازی و نازە هەرە گەورە كێكدواجار یە

ئایا بەاڵم . دا بەرقەرارەەتیش و هێمنی لە سێبەری ئەو دەسەاڵئاساگوایە ە كئەوە بووە  (ستراتیژییە

ئاسایش و هێمنی بەرقەرار بێت بەاڵم بە رۆژی نیوەڕۆ، لە ناوەڕاستی پایتەختی ئەو  كتێاڵرێ لە وكدە

فێندرێ و ڕار و رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان بكخوێند ۆكزانحەرەمی دەسەاڵتە وە لە بەردەرگای 

 لە درێژترین وە كێكە یەكەم ئەوەتان بیر بخەمەوە كحەز دە ؟رێكدواتر بە هەمەجیترین شێوە تیرۆرب

ەچی بە درێژایی ئەو هەموو سااڵنەی كانی جیهان شەڕی ناوخۆی لوبنان بوو كخوێناویترین شەڕە ناوخۆ

وژرا ك (ی لە بەیروتكۆی ئەمریكزان)ۆ كزانس لە ناو حەرمی ەك كشەری ناوخۆیە لە لوبنان تەنها یە

ەختی ناز و ردنی سەردەشت عوسمان پایتكلەگەڵ تێرۆر! ی بووكی بە ناسنامە ئەمریكەسێكە ئەویش ك
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؛ لەگەڵ لەگۆڕنانی جەستەی سەردەشت ناز و شانازی گۆڕدرا بە پایتەختی ترس و تۆقاندن و تێرۆر

: دواجار دەخوازم لەسەر ئەم بابەتە بۆچوونی خۆم بخەمە روو! شانازی دەسەاڵتی ئێوەش لە گۆڕنرا

 !دا تۆقاون و ترساونە خۆیان هەر زوو لە ناخی خۆیانكپێویستیان بە ترساندنی ئەوانی ترە  كەسانێك

 

ی نیشتمانی كردایەتی هەوڵێكە خۆت سەركەم كداوات لێ ب نامەوێتبەندە لە رێگای ئەم نامەیەوە 

ئەم  .وردستان لەو نشێوی هەڵدێرەكەیت بۆ رێگرتن لە غلۆربوونەوەی باشوری كراستەقینە و جدی ب

وە بگرە  بۆ ئەو بۆچوونە م هەیەنتێگەیشتمن ە كبڵێم  (لە ئەزمونی پێشووم دوای نۆ ساڵ)جارە دەمەوێ 

بە داخەوە ئەو . ەمنكئێوە بەرپرسی یە وردستانكەی باشوری هەڵدێرم ە لەك خۆشم لەسەر ئەو بۆچوونەم

لە ماوەی دواییدا ە كردایەتی و سێبەر و ئاراستەی ئێوە، كهەموو شانۆگەریانەی دەسەاڵت، لە ژێر سەر

، كی هەرە مەترسیدار و ترسناكدەباتە ئاستێ یەوردیكراون ئەو تراژیدیا كان كدەربارەی هەڵبژاردنە

ێنیان دەبێ هەر كدەرهاوێشتەی پشتش كۆمەڵێكئەم شانۆگەریانە . ردەكە لە سەروبەریدا خۆك كتراژیدییایە

ییە تا دەگاتە ئەوەی سراكی ناوی ئەزمونی دیمۆشردن و ئەوەكلە نەمانی متمانە بە سیاسەت و سیاسەت

دۆستانی دەرەوە و متمانە لە چاوی  یكهەموو جۆرێلە  ردنیكبێبەشە و ردنی ئەو ئەزموونكناشیرین

ە ئێوە خەمخۆری كات كۆمەڵگای نێو نەتەوەیی باوەڕتان پێ بكرێ كچۆن دە. نەتەوەییداوی نێاۆمەڵگك

ە ماوەی نۆ ساڵە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی كئەوە دەزانن  كهەموو الیە كاتێكراسین كئەزمونی دیمۆ

لە ان كبڕیار دەدەی هەڵبژاردنەخۆت ە وە دواجار دوای ئەو هەموو ماوەیە راوكان نەكپارێزگا

هەڵدەوەشێننەوە  تانانكی تر هەڵبژاردنەكجارێ انتانكو هاوپەیمانە رێ دواییش هەر خۆتكب٣٠/٩/٣١٠٢

    ؟دەخەنەوەیدوای نادیار كاتێكو بۆ 
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اوانە بە خۆتان بگەیێنم وە كای خۆم بە راشرە كزیاتر ئەوەیە  ی بەردەستنامەیە ملە راستیدا مەبەست لە

اری لێتان بۆ كداوا! م بدوێمشهاونیشتیمانیانی خۆ لەگەڵ راوەكی كنامەیە كردنەوەشی وەكرێگای باڵو لە

ی زۆر مەترسیدار كقەیران و روچوونە لە هەڵدێرێئەو بۆ  كهەوڵی جدی بدەیت بۆ دانانی سنورێئەوەی 

ی كان و قوربانیانی چەكراوەكاری ئەنفالكەسوكر سوتاو لە ش و جگەۆەسی رەشپكبۆ سەدان هەزار 

اری و كە گوێنەدانە داواكپێویستە ئەوەش بڵێم . بە گشتی بەجێ دەهێڵموردستان كی كیمیاوی و خەڵك

ی تر، لە كە بە شێوەیەكە ئەو خەڵكە بە ئەگەری زۆر ببێتە هۆی ئەوەی كانی ئەو هەموو خەڵكنیگەرانیە

ا كهەر لەو رۆشناییەشەوە ت !انی بخاتە بەردەمتكارییەكەندێ واڵتی تر داواشێوازی میسر و تونس و ه

لە ەوە كو ئەم جارەیان لە نزیكبێت بەڵ). . .( ەم سەفەری داهاتوتان با بۆ میسر و تونس و یەمەن و كدە

            !                تجەماوەر و شەقامی توڕە حاڵیت ببی لە هێز و توانایرێگەی ئەو سەفەرەتەوە باشتر 
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