دوماهی سالێن ژیانا مستەفا بارزانی
باڵیۆز :دیڤید كۆرن:
ل ساال  7591هەتا  ،7511د گەلەك بیاڤێن فەرمانبەرییا میری د ئیدارەیا ویالیەتێن هەڤگرتیێن ئەمەریكادا كار كرییە و
ب پرانیژی كارێ وی لدور كاروبارێن رۆهەالتا ناڤین بوون و ل بالیۆزخانەیێن ویالیەتێن هەڤگرتیێن ئەمەریكا ل لبنان
و مۆریتانیا و ئیسرائیلێ كار كرییە ،ل ساال 7511یێ هەتا  7519رێڤەبەرێ ئۆفیسا كاروبارێن عەرەبی بوو ،ل 7511
هەتا  7517پۆستێ رێڤەبەرێ كاروبارێن ئیسرائیلێ و پۆستێ كاروبارێن عەرەبی و ئیسرائیلی و بریكارێ وەزیرێ
دەرڤە یێ ئەمەریكا ب وەكالەت وەرگرتییە.
دیڤید كۆن پشكداری د دانوستانێن كامپ دەیڤد و بەرەیێ رۆئاڤادا و هێزێن فرەنەژادێن سینایێ دا كرییە ،ل ساال 7511
هەتا  ،7511ل تۆگۆ بالیوزێ واڵتێ خۆ بوو ،پێنج پەرتۆك هەنە كو ژ پێك دهێن ژ :ئێتیوپیا و ویالیەتێن هەڤگرتی و
ئێكەتییا سۆڤیەتی ،ل كرۆم هڵ /لەندەن و ل وەشانگەها ئێلینویا باشوور  7511هاتییە چاپ كرن ،مافێن مرۆڤی ل
عیراقێ (لگوری رێككەفتننەكێ دگەل میدڵ ئیست وۆچ و رێكخراوا مافێن مرۆڤی ل رۆهەالتا ناڤین) ل وەشانگەها یل ل
 7551هاتییە چاپكرن ،تەنگژە (قەیران) :ئیسرائیل و میسر و دیپلۆماسێن زلهێزێن رۆهەالتا ناڤین  ،7511-7511ل
وەشانگەها وێسڤیۆ ،بۆڵدەر ،كۆلۆرادۆ ،7551 ،كوشتنەك ل خەرتوومێ ،ل وەشانگەها زانكۆیا ئێندیانا و پەیمانگەها
زانكویا جۆرجتاون بۆ خواندنا دیپلۆماسی ،ل  7551هاتییە چاپ كرن ،دوماهی پەرتۆكا وی بناڤێ (ئەو هەردوو
زەالمێن كورد ب عیراقێڤە گرێ دان -الرجالن اللژان چما الكرد الى العراق).
ئەوان پار و چەك ژ ویالیەتێن هەڤگرتی وەدگرت گرووپەكا "ئیتنیی" یا هاڤی بوون ،ل والتەكیدا كو لسەر توخیبێ
واڵتەكێ هەڤپەیمانێ مە بوون ،لپێناڤی ئۆتۆنۆمیێ شەر دكر ،ئەو دۆكیومێنتێن لبەردەستێ كۆمیتەیێدانە ب ئاشكرا خویا
دكەن كو سەرۆك و دوكتۆر كیسنگەر و سەرۆكێ دەولەتەكا بیانی ئومێدا وان ئەو بوو دوستێن مە سەرنەكەڤن ،لجهێ
وێ چەندێ هەموو ب سادەییڤە وەها پێ پەسند بوو كو هاڤیبویی د جۆرە دەستدرێژكرنێن خودا بەردەوام بن و
شكەستنێ ب ژێ دەرێن هەڤسویێن مە بینن ،خو هەتاكو دنێڤ كارێ نهێنیداژی ئەوا مە كری كارەكێ جهێ سوحبەتێ
بوو.
د دەقێ راپۆرتەكا نهێنی یا كۆمیتەیا خەفییەیی /سیخۆری /یا هەلبژارتی یا جڤاتا نوێنەرانداHouse Select -
 ،Committee on Intelligenceل  Voice The Villageل 17ێ شۆبات 7511ێدا هاتییە وەشاندن.
ل 1ی ئۆكتۆبەرا 7551یێ بۆ كوردان تشتەكێ نێزیكی جەژنا نەتەوەیی بوو كو هەتا نها ل وێ دەولەتا رانەگەهاندی و
كێم ناسیندا پێ حەسیابن ،حكوومەتا بەغدا ئەو دورپێچ كربوون ،هەروەها توركێن هەڤسویێن وان چاڤپوشێ لێ
كربوو ،هەیاكو ئەمەریكا و ئەروپاییێن رۆئاڤاییژی كو ئەو د پاراستن دورپێچ لسەر وان دانا بوو و خۆ ژێ دویر
دئێخستن ،خوارن و سووتەمەنی و دەرمان كێم بوون و هەموو جورێن نەهامەتییان هەبوون ،سەربارێ وێ هەمیێژی
ل وێ رۆژێ ل هەموو باژێر و گوندێن كوردی خەلك بۆ ئاهەنگ گێرانێ كوم ببوون ،تەرمێ مەال مستەفا بارزانی ،ئەو
زەالمێ ب درێژییا دەهان ساالن ب خەباتا خۆ سەركردەیێ وان بوو ،ب كاروانەكێ سەركەفتییانەڤە ل مەزارەكێ الیێ
دی یێ سنووری یێ ناڤ ئیرانێ دا بۆ ڤەشارتنێ ل وێ خاكا ل پێناڤی ئازادییا وێ خەبات دكر دئینا.
لناڤ كوردان بارزانی پلە و پایەیا ئەفسانەیی هەبوو ،ژیانا وی ببوو بابەتێ ئەفسانەیێ ،هەرچەندە د گوتنێ مەال مستەفا
بارزانی ،لێ بخۆ مەال نەبوو ،بگرە زەالمەك بوو بۆ وێ چەندێ هاتبوو خولقاندن و پەروەردە كرن هەتاكو د خەباتێدا
بیت د شەریدا سەركردایەتییا خەلكێ دن بكەت ،شۆرەش و جوامێرییا وی ل مەیدانێ و ئەو دوازدە سالێن ئێكەتییا
سۆڤیەتی دەستەسەركری مایی و ڤەگەریانا وی یا شكۆمەندانە و پالەوانییا وی یا درێژخایەن لپێناڤی مافێ كوردان ،
ببوو ئەگەرێ وێ چەندێ هەر كوردەكێ ل هەر جهەكی بیت /نە بتنێ كوردێن عیراقێ ،بگرە كوردێن توركیا و ئیران و
سووریا و ئێكەتییا سۆڤیەتی و دەرڤەژی ل ئەوروپا و ویالیەتێن هەڤگرتی /ب شانازیڤە هەست ب نەتەوەبوونەكا ب وی

ئاوایی بكەن كو بەری هنگی ب هیچ شێوەیەكی هەست پێ نەكربوو ،گەهشتە گوپیتكا پلە بلندیێ ،لێ چونكی ب باشی
پێگەهێ خۆ هەلنەسەنگاندبوو ژبەر وێ چەندێ تێ كەفت ،ئەو بزاڤا پتر ژ چوار دەهەیێن سالێن خەباتێ درۆست كرین،
توشی هەرفینێ بوو و ب خۆ و ئەو هەموو یێن پێوەندی پێڤە كرین هەموو تشتەك ژ دەستدا.
ئەو ڤەگەریانا شكۆمەندانەیا سەركەفتی بۆ كوردستانا عیراقێ ،تاجا پشتی وێ گەشتا مەال مستەفا بارزانی بوو كو پشتی
نیڤرۆیەكا زوی یا ئابا  7519ل بالەفرگەها جۆن ف .كێنێدی ل نیویۆرك دەست پێ كربوو ،گەهشتنا وێ رۆژێ ب
باڵەفرەكا هێال ئەسمانییا ئێرانێ كو ژ تەهرانێ دهات گەلەك یا نهێنی بوو ،بخۆ و هەرسێ هەڤالێن وی لسەر خو ل
كابینەیەكا فێرست كاڵس ،ب بالەفرەكا بیۆنگ  ،141گەهشتنە جهی ،پشتی گەهشتنێ پێدڤی بوو هەردوو هەڤسەفەرێن
وی خو ژ رویێن ڤەشارتی یێن كارمەندێن ئاسایشا كۆچباربوون و گومركێ یێن ویالیەتێن هەڤگرتی ڤەدزن ،ئەڤجا هەر
دەمێ ژ بالەفرێ هاتینە خوار كەفتنە سەر رێیا بالەفرێ دوو زەالم ب جلێن پیشەییڤە كو رەنگێ وان یێ سپی بوو
كەراڤات /ریبات /لبەر بوون لهەمبەر وان بوون ،ئەو هەردوو كەس كو دیاربوو ئەمەریكایی بوون مێهڤان بەرەف چەند
ئۆتۆمبێلێن رەشێن بێ نیشان برن كو دویر ژ بالەفرێ راوەستابوون و مەكینەێن وان د كاریدابوون ،ئەو كومەل چوونە
ناڤ ئۆتۆمبێالن و ب دەرازینكەكا الیێ چەپێدا چوونە سەر رێیا بلەز و بەرەف باژێرێ نیویورك چوون.
هەرچەندە د وی تەمەنیداژی بارزانی مانیدبوونا رێیێ پێڤە دیار نەبوو ،لێ بارزانی لسەر خۆ دچوو و دلەنگی ،ئەو
جلێن كرینە بەرخۆ ب باشی نەكربوونێ ،كراڤاتا ویژی ب خرابی بۆ هاتبوو گرێ دان ،هەموو پێكڤە نیشانا وێ چەندێ
بوون كو ئەو نە جلێن وینە و ڤیرەژی دەوروبەرێن وی یێن ئاسایی نەبوون ،هەرچەندە ژیێ وی حەفتێ و دوو ساڵ
بوون و یص ئاوارەژی بوو لێ هەر كەسایەتییەك بوو سەرنج بو الیێ خۆ رادكێشا ،بەژن بلندییا وی نەبوو كو ژ خەلكێ
دی بێتە جۆدا كرن /بەژنا وی ژ پێنجی پێیان و شەش ئینجان بلندتر نەبوو /بەلكو یێ چوارشانەیی و هەستی ستویر و
خودان زەندو باسكێن تۆند بوو ،هێزەكا جەستەیی یا مەزن تێدا هەبوو ،سەرەكێ مەزن و پرچەكا كورت یا تەنك و رەش
و سپی داپوشی بوو ،چوارگوشەی لسەر پاتكا وی بوون ،د راستیێدا هەر كەسەكێ بو جارا ئێكێ جاڤێن وی ددیتن،
رووناهییەكا زێدەتر ژ یا ئاسایی ژێ دەردكەفت ،چەندان ساڵ بوو پەیامنێر بۆ چیایێن ئاسێ دچوون و رێیێن دژوار
دبرین بو وێ چەندێ لسەر بارزانی بنڤیسن.
هەڤالێن وی یێن وێ سەرەدانێ دوو هەڤالێن دێرین و گەنجتر بوون ژ وی ،هەردوو د ناڤەراستێن سیهـ سالیێدا بوون،
ئێك كوردەكێ هەڤكارێ بارزانی بوو ئەوێ دی یێ ئیرانی بوو ،شەڤەكێ ل باژێرێ نیۆیۆرك ڤەمان سپێدەیا پاشتر
سواری بالەفرەكێ بوون و بۆ مینیاپۆڵس چوون و ل وێرێژی بالەفرا وان هاتە گوهرین و بۆ رۆچستەری مینیسۆتا
چوون ،مایۆ كلینیك ل وێرێ بوو ،لدوماهیێ بارزانی نەساخ بوو ،رەنگە نەساخییان وی یا كوژەك بیت ،لێ وی بخۆ
هێشتا هیڤی هەبوو ،هەر ئەو هیڤیژی بوو ئەو بەرەف ئەمەریكا ئینایی.
شۆرەشا كوردی 7519-7514
بتنێ پێنج مەهان بەری وی وەختی ،ل ئادارا 7519ێ بوو كو هێزا لەشكرێ كوردی ب شێوەیەكێ ژنیشكێڤە و ب
شەپرزەییڤە ،هەرفی ،سالەكا رەبەق بەری وێ ،ل ئادارا 7514ێ بوو ،بارزانی بانگەواز بۆ كوردێن عیراقێ كر بۆ وێ
چە ندێ چەكی هەڵگرن ،كو بالیێ كێمیڤە دەهـ جاران بزاڤا كوشتنا وی هاتبوو كرن /د دوو بزاڤاندا گەلەك نەمابوو
بسەربكەڤن /كو ژالیێ رژێما عەرەبی یا بەغداڤە هاتبوونە دارێشتن ،وی باوەری ب عێراقێ نەمابوو كو بخوازیت
رێككەفتننەكا ئۆتۆنۆمی بۆ كوردان جێبەجێ بكەت كو ل ئادارا 7511یێ دگەل بریكارێ سەروكێ عیراقێ سەدام حوسێن
تكریتی ،ئیمزا كربوو ،ئەڤچا سەرباری وێ چەندێ ژیێ وی بسەر حەفتێ سالیێدا بوو لێ بریار دا دیسان خەباتێ
بكەتەڤە ،ب مەرجەكێ ژیرانە دچوو چونكی بارزانی سەركردەیەكێ بێ هەڤتایێ كوردێن عیراقێ بوو كێم و زێدە
پشتەڤانییا حەمەرەزایێ پاشایێ ئیرانێژی هەبوو ،ژ وێژی گرنگتر ئەو بوو هەست دكر پشتەڤانییەكا نهێنی یا ویالیەتێن
هەڤگرتی یێن ئەمەریكا هەیە ،كو سەرۆك ریچەرد نیكسن بخۆ و هێنری كێسنجەرێ راوێژكارێ ئاسایشا نەتەوەیی یا
نیكسن و پاشی وەزیرێ دەرڤەیێ ئەمەریكا ،پشتەڤانیێن خۆ بەرفرەهتر لێ كربوون.

كوردێن عیراقێ بێی دوودلی بەرەف داخوازا بارزانیڤە هاتن ،كوردێن خێلەكی /عەشیرەتی /لدەردورێن وی كوم بوون،
ئەفسەر و زەالمێن كورد رێزێن سوپایێ عیراقێ چۆڵ كرن ،خودان پیشەیان ل بەغدا و كەركووك و مووسل كارێن خۆ
بجی هێالن ،قوتابیێن ئامادەیی و زانكویان پولێن خواندنێ ل هەموو جهەكی پشتگوهخستن ،هەموو پێوەندی ب رێزێن
پێشمەرگەیێ بارزانیڤە كرن یانژی ب هەر شێوەیەكێ شیا بن بۆ خزمەتكرنێ كەفتنە كاری ،ماڵباتێن خۆ دگەل خۆ برن،
بسەدان ژن و زارۆك و پیر (لدەڤەرێن ئازادكری) كوم بوون و بۆ ئیرانێ چوون ،ب ورەیەكا بلندڤە هاتن ،باوەری ب
شارەزایا مەال مستەفا یێ شەڕڤان و پیر هەتا وی رادەی بوو كو پرانییا وان د وێ باوەرێدا بوون هەتا شەش هەیڤێن
دی دێ دەولەتەكا كوردی یا سەربخۆ ل چیایێن كوردی پەیدا بیت ،لدوماهی قوناخ و پشتی پازدەساالن ژ ڤەگەریانێ ل
7591ێ لدەرڤە و ل ئێكەتییا سۆڤیەت ،بارزانی رۆژ بۆ رۆژێ بهێزتر دبوو و ل پێش كوردێن هەڤركێن خۆ دكەفت و
سوپایێ عیراقێ د مەیدانا شەریدا زەلیل دكر و لهەمبەردا حكوومەتێن ئێك لدویف ئێك یێن بەغدا د هەرفین و دانوستان
دگەل دكرن ،لێ بوچی ڤێ جارێ یا جیاواز بوو؟
ڤێ جارێ جوداهییەك هەبوو ،ل وی دەمی حكوومەتا عەرەبی یا مژویل بوو ئاشتیێ دگەل كوردان بكەت ،ل بەغدا خۆ
بۆ شەری بەرهەڤ دكر ،سوپایێ عیراقێ دووبارە هاتە ئاڤاكرن و مەزنتركرن و هاتە پرچەككرن ب تانك و تۆپ و
بالەفرێن شەری ژبال ئێكەتییا سوڤیەتڤە ،ئەوا بارزانی ژ هەڤپەیمانێن خۆ وەردگرت گەلەك كێمتر بوو ژ وێ یا سوڤیەتی
بۆ عیراقێ دهنارت ،بارزانی بتنێ پارەكێ باش و چەكەكێ كێم ژ پاشایێ ئیرانێ وەردگرت ،لێ هیچ دەمەكی وەكی پێدڤی
نە چەك و نە تەقەمەنی بۆ نەدهاتن ،هێزێن وی بتنێ تڤەنگ و رەشینكە (رەشاش) و هاونێن سڤك و بەری دوماهی
هاتنێ ژمارەكا چەكێن تانكشكێن بۆ هاتنە رەوانەكرن ،ئیسرائیلژی كو دوستەكێ ژ مێژە بوو بتنێ مەشق و هنەك چەك
بۆ هنارتن ،ئەمەریكاییان راستەخۆ پارە دانە گرووپا بارزانی ،لێ ئەو پارە گەلەك ژ یێ ئیرانێ كێمتر بوو كو بهای هنەك
ژوان چەكانژی نەدكر یێن ئیرانییان دابوونێ ،لێ بارزانی سومبۆال هەڤكارییا ئەمەریكاییان ژ قەوارەیا وێ گرنگتر بوو،
چونكی د وێ باوەرێدا بوو كو شاهـ ژ نیشكێڤە و د رۆژەكێدا دەستان ژێ بەرنادەت.
دگەل وێ چەندێژی ،كو هەردەم ب خرابی چەك ژ سەد هزار پێشمەرگەیێ  7519دهاتە برین ،عیرقییان لهەر جهەكی
ئەسمان كونترول كربوو و لهەر جهەكێ زریپوش شیابا بچیتێ حكوومەت لێ بااڵ دەست بوون ،ب دلێ خۆ كورد
بۆمباران دكرن /نە بتنێ پێشمەرگەیێن كوردان ،بەڵكو گوندێن كوردان و زەڤیێن وانژی بەر دكەفتن ،/لسەر زەڤیێژی
كوردان مفا ژ چیایان وەردگرت و باوەری ب بەرەڤانیكرنا واڵتێ خۆ هەبوو ،شەر دژوار بوو و هەردوو الیان گەلەك
كوشتی دان ،د شەرێن دژواردا ئیرانێ هێدێ هێدێ پارسەنگ ددان و توپێن خۆ یێن دویرهاڤێژ ل سنوورێ عیراقێ
نێزیك دكرن كو ل وێرێ هێرشبەرێن عیراقێ تۆپباران دكرن ،لێ پرانییا جاران كورد ل هەمبەری سوپایێ عیراقێ
دهاتە پاشڤەكێشان ،چونكی ئەو د هەردوو الیەنێن هێزا ئاگری  firepowerو هێزا مرۆڤی  manpowerدا د بااڵ
دەست بوون.
سەرباری وێ چەندێ هێشتا كوردان سەرشۆر نەكر و پێشمەرگەیێن وان مەشقێن كێم لسەر شەرێ هەڤچەرخ كربوون
لێ بشێوەیەكێ خۆڕاگر و بوێر بوون كو ناهێتە باوەركرن ،ئەو جەنەرالێن ئیسرائیلی یێن سەرەدانا وان دكر ژ
خوراگری و بەرەڤانیكرنێ و تەحەمولكرنا نەخوشییان و گوهداربوونا فەرمانان و لدور پێشمەرگەی حێبەتی مابوون،
پێشمەگەیی هندی چەك و تەقەمەنی ڤێ مابا شەر دكر ،بارزانی پێشبینی نەدكر دێ د مەیدانا شەریدا بسەر كەڤیت،
چونكی دوژمنێ وی هەم بچەكی و هەمژی ب هژمارێ ژ وی باال دەستتر بوو ،بگرە وەكو بەرێ پشت ب هەرفینا رژێما
بەغدا گرێ ددا و بۆ وێ چەندێ هند خوین لبەر سوپایێ عیراقێ رێشت و هندژی زیان ب دارایی گەهاند هەتا گەهشتە
وێ چەندێ وان چەك بكەت و لدوماهیێ ستویێ خو بۆ داخوازێن كوردان خوار بكەنەڤە ژێ بگەرن كاروبارێن خۆ
برێڤە ببەن ،بەری نها ئەو چەند كربوو :ل سالێن 7511ێدا شورەشێن وی هنەك حكوومەتێن بەغدا هەرفاندبوون و
هنەك وەلێ كربوون كو بێنە هەرفاندن ،هیچ ئەگەرەكژی نەبوو كو تەخمین بكەین ل ساال 7511یێژی وەل وان بكەت.
ژبلی وێ چەندێ كو نها عیراق و هەموو دنیا دهاتە گوهرین ،ل  7511ژێدەرێ زەبەالح یێ پێتروال عیراقێ /كو پشتی
سعوودیە ل رێزا دووێ دهات /تنێ پشكەكا كێم دهاتە بەرهەم و رەوانەكرن بۆ بازارێن دنیایێ و گەلەك یا ئەرزان بوو،
هەروەها كۆمپانیێن ئەمەریكایی و بەریتانی و هولەندایی و بەرهەمێن پێتروال عیراقێ كۆنترول كربوون ،حكوومەتێن

كو ل بەغدا بوون هەر ژ دەستپێكێڤە یێن بێ پارەبوون و د زكماكیدا الواز و بێ هێز بوون ،لێ حزبا بەعس ل ساال
 7511ل بەغدا دەسەالت وەرگرت ،ئەوی دەمیژی وەك هەموو كودەتایێن بەری بوو ،لێ گەلەك پێڤەنەچوو كو دیار بوو
ئەڤە یا جودایە ژ یێن دن ،ل ناڤەراستا 7511ێیاندا بوو كو حكوومەتا بەعس حوكمەكێ پیالیی بشێوەیەكی بسەر گەلێن
عیراقێدا سەپاند كو وی واڵتی ب هیچ شێوەیەكێ ئەو جورە كارەسات و شەر و كوشتار بخۆڤە نەدیت بوو ،ل 7511یێ
وێ حكوومەتێ كۆمپانییا پێتروال رۆئاڤا خۆمالی كر و پشتی شەرێ ئیسرائیل-عەرەب ل ساال 7511یێ ،ب ئێكجاری
بهایێ پێترۆلێ بلند بوو كو دەهـ جاران هندی بهایێ 7511ێ لێ هات /پارە رژیا ناڤ خزینەیا عیراقێ /پارەی تێرا
تۆپان و قەیماخێژی دكر ،تێرا هندێ دكر شەری دگەل كوردان بكەت و واڵتی بەرەف گەشەكرنەكا وەها ببەت كە نەهێتە
پێشبینی كرن.
ئەڤێ جارێ بارزانی نەیارەكێ ژ جاران جودا بوو ،جوداهی بتنێ د وێ گرووپێدا نەبوو كو ل بەغدا حوكم دكر و ژێدەر
ددەستێ واندا بوون ،لێ د سەدام حوسێنیدا بوو ،سەركردەیەك نوی دیار ببوو ،سەدام زەالمەكێ سەرڕەش بوو،
لناڤەراستا سیهـ سالیێدا بوو و چاڤێ وی ل دزینا دەسهەالتێ بوو ،حەزا دەسهەالتێ دەستێ وی یێ گەنجاتی بێ سنوور
و ڤااڵ كربوو ،ئەو زەالم ڤێ جارێ وەك هیچ زەالمەكی دن نەبوو كو بەری نها بارزانی لهەمبەری وان راوەستابوو،
مەال مستەفا كو بتنێ خواندنا دەسپێكی هەبوو ،ب درێژییا ژیانا خۆ شیا بەرهەنگاری وان فێلبازییان ببیت كو
حكوومەتێن ئێك لدویف ئێك یێن بەغدا لدژی وی پێرەو دكرن ،گەلەك كێم كەسەك وەك وی شارەزا هەبوون ،لێ قەد
بەری وی دەمی ئەو نەهاتە رویدا بكەڤیتە داڤا كابرایەكێ فێلبازێ بێ رەحم وەكی وێ ستێرا گەنج یا رژێما بەعس
/سەدام حوسێن./
هەرفینا كوردان:
وەها دیارە د خەیاال بارزانیدا نەبوو كو ئەگەر سەدام حوسێن د كریارێن سەربازیدا لدژی وی سەرنەكەفت دێ بەرێ خۆ
دەتە رێیێن دیپلۆماسی ،هزار هندێژی نەكربوو كو دبیت ئەو عیراقی بچیت شاهێ ئیرانێ بكڕیت ،یانژی شاهـ بێ
شەرەفانە رەنگە بارزانی و گەلێ وی ب هندەك پارچێن زەڤی یێن بێ بەها بفرۆشیت ،ئەو نوچەیێ باسێ وێ چەندێ كر
كو سەدام و شاهێ ئیرانێ ل كومبوونا سەركرەیێن واڵتێن هنارتنا پێترولێ كومبوون و ل  9ئادار/مارسا 7519
رێككەفتننەك ئیمزا كر ،ئەو رێككەفتن وەك بریسییەكێ بوو ل ئەسمانەكێ ساهی بهێت ل بارزانی و پێشمەرگەیێن
سەنگەرێ وی و سەرانسەری دنیایێ بدەت.
بۆ وەزیرێن شاهی بخۆ و رێچەرد هێڵمزێ بالیوزێ ئەمەریكا ل ئیرانێ و رێڤەبەرێ بەرێ یێ ( )CIAكارەكێ جهێ
حێبەتیێ بوو ،هێڵمز ل 1ێ ئادارێ ل بالەفرگەها تەهران بوو لدەمێ كاربەدەستێن ئیرانێ د پێشوازییا ڤەگەریانا شاهیدا
بوون كو ل جەزائیرێ ڤەدگەریا ،تەماشە كر هەڤكارێن شاهی چەند ئێك پوش بوون هندژی حێبەتی مابوون ،هێلمز ب
دلگرانیڤە چاڤدێرییا شاهی دكر ،لدەمەكێ شاهی هەمی حەپەساندن ،چونكی هەر لدەمێ دەركەفتنێ ژ بالەفرێ و لسەر
قادرمەیان رێنمایێن خۆ دەرخستن و هەتاكو چاڤەرێ نەكر بگەهیتە كۆشكا خۆ دگەل وان كوم بیت ،فەرمان دا :هەموو
هەڤكاریێن بۆ كوردان دچوون ئێكسەر بێنە راوەستاندن ،هەر هەڤكارییەكا دارایی یان هەر هەڤكارییەكا دن هەبیت دڤێت
بهێنە راگرتن و سنوورێ ناڤبەرا عیراق و ئیرانێ پشتی دەمەكێ كێم بهێتە داخستن.
سپێدەیا رۆژا پاشتر هێڵمز بەرەف بانگەوازا شاهی چوو ،تەماشا كر شاهی پتر هەموو رۆژەكێ خوە بەرهەڤ كربوو،
داخواز ژ ویالیەتێن هەڤگرتی نەكر هەتاكو ب گوتنا وی بكەن و هەڤكاریێن خو ژ كوردان ببرن /سێ ساالن بەری وی
وەختی وی بخو داخواز ژ سەروك نیكسن كربوو هەڤكارییان بۆ كوردان زێدەتر بكەت /بسەناهی گوتبوو هێڵمز ئەو
هەڤكاریێن بەری نها ئیرانێ ددانە شورەشڤانێن بارزانی هاتنە برین و بڤێ چەندێ دێ هەڤكارییا ویالیەتێن هەڤگرتیژی
دكەت ،دێ بریت ،داخوازا هیچ جۆرە لێبورینیەكێ بسەدەما وی كارێ خو یێ ژ نیشكێڤێ ل هێلمز نەكر ،چونكی ئەو
بخۆ ژ وان جورە زەالمان نەبوو داخوازا لێبورینێ بكەت ،دگەل وێ چەندێ شرۆڤەیا خۆ هەبوو ،گوت "بارزانی ب
باشی لدژی عیراقییان شەر نەدكر ،هەر پاڵ ددا و داخواز ژ خەلكێ دن دكر شەری بوو بكەن" ئەفسەرێن " "CIAیێن
ئەمەریكایی ئەوێن بۆ دەمێ سێ ساالن دگەل بارزانی كار كری بیزارییا خو نیشا دا و د راستیێدا ب وی نووچەی توورە

بوون ،لێ هێلمز بخۆ پێدڤی ب باوەریێ نەبوو و ئەو رێككەفتننا دناڤبەرا ئیران و عیراقێ ب پێشكەفتنەكا ئەرێنی دا
زانین ،كو رەنگە دەڤەرێ سەقامگیر بكەت ،شیا بباشی ژ وێ چەندێژی بگەهیت كو حكوومەت ئەڤجا ل تەهران بن
یانژی بەغدا دێ بەرهەنگارییا وێ چەندێ كەن كو خاكا وان بكەڤیتە بەردەستێ هاڤیبوویان.
كو هێلمز راپۆرتا خو لهەمبەری ئاخفتنا دگەل شاهی ب رێیا برۆسەكەیەكێ بۆ سەرخودا هنارت كو هێنری كێسنجەر
وەزیرێ دەرڤەیێ وی دەمی یێ ئەمەریكا بوو وەها دزانی دێ كێسنجەر پێشوازیێ ژ ئاسایی بوونا پێوەندیێن تەهران و
بەغدا كەت ،لێ دەمێ كێسنجەر ب توورەییڤە بەرسڤ دا ،حەپەسیا "ترسیا" ،تورەبوونا كێسنجەر ژبەر رەوشا خرابا
كوردان و وێ نەپاكیێ نەبوو یا لهەمبەری كوردان هاتییە كرن ،لێ ژبەر وێ چەندێ بوو كو وی دخواست كورد
هەردەم بەرهەنگاری عیراقێ بن هەتاكو بەغدا نەشێت لدژی ئیسرائیلێ راوەستیت و ئاریشەیان بۆ چی بكەت ،بریارا
شاهی پێ نەخوش بوو ،لێ بزاڤ نەكر بگوهریت ،نەدهاتە چاڤەرێكرن هێنری كێسنجەر دگەل حەمەرەزایێ پاشایێ
ئیرانێ بشەر بێت ،چونكی لدوماهیێ دەست ژ شاهی بەرنەدان ،ل رۆهەالتا ناڤین ،شاهـ حەشارگەها سیاسەتا ئەمەریكا
بۆ رۆهەالتا ناڤین بوو ،ئەو كەس بوو یێ كو بۆ سەقامگێرییا دەڤەرا كەنداڤێ فارسی ،واشنتۆنێ پشتا خۆ پێ گرێ ددا.
شاهی وەها كر كو بارزانی نێزیكی حەفتییەكێ چاڤەرێ بیت حەتا 77ی ئاداری ،بەری پێشوازیێ ژ سەركردەیێ كوردان
بكەت و ب رەسمی چارەنڤیسێ وی پێ رابگەهینیت ،شەفیق قەزاز /هەرچەندە ناڤونیشانێ وی یێ رەسمی نەبوو /لێ
بالیوزێ بارزانی بوو ل تەهران و نێزیكی سیهـ كارمەندان ل ئوفێسا وی هەبوون دگەل بارزانی د چاڤەرێكرنێدا بوون،
قەزاز ژ گرنگترین تێكەلیێن دگەل حكوومەتا حەمەرەزا بەرپرس بوو ،سەرپەرشتییا وی پارە و چەكی دكر كو ئەوێ بۆ
حكوومەتا كوردی یا باكورێ رۆهەالتا عیراقێ یا هەڤسوی دهاتنە رەوانەكرن /كو بتنێ ناڤێ ژێ كێم بوو /هەروەها
نەخوشخانەیێن كور دی ل ئیرانێ برێڤە دبرن كو بریندار و نەساخێن كورد تێدا دهاتنە چارەسەر كرن و ئاگەهداری
پەنابەرێن كورد بوو كو هژمارا وان خوە ل ملیونەكا كەسان ددا ،هەروەها رێڤەبەرییا پێوەندیێن دگەل جەستن
( )Justinدكر كو ناڤێ نێهنیێ مەزنە ئەفسەرێن بنگەهێ ئاژانسا خەفییەیی (سیخوری) یا ناڤەندی بوو ل پایەتەختێ
ئیرانێ ،قەزاز زەالمەكێ زەعیفێ بەژن بلند بوو كەشخە بوو ،ب شێوازەكێ بەریتانی یێ خوش و بێی هەڵوەستە ب
ئینگلیزی د ئاخڤی ،چوار ساالن بەری وی دەمی ڤەكولینا دوكتورایێ ل زانكویا ئەمەریكایی ل واشنتون تەمام كربوو و
تێدا رەخنە ل بارزانی گرتبوو ،ئەوژی بەری وێ چەندێ بوو كو براستی سەركردەیێ كوردی بنیاسیت ،نها كۆر چەند
یێ دلسۆزە بۆ بابێ خۆ ،قەزازژی هند یێ دلسۆزە بۆ بارزانی.
ب هزرا قەزاز ،ئەو چاڤەرێ بوونا درێژ كارێ رەقێ دیكتاتورییەتا رۆهەالتی بوو ،چونكە ل  77ئادارا 7519ێ
پێنجەمین سالڤەگەرا ئەوێ رۆژێ بوو كو بارزانی رێككەفتن دگەل سەدام حوسێن ئیمزا كربوو ،شاهی وەها باوەر بوو
كو بارزانی سۆز دایێ وێ رێككەفتنێ نەگەهینیتە ئەنجامی ،ل وێ چەندێدا ،قەزاز هەست دكر كو ئیرانی خوشیێ ژ وێ
تولێ وەردگرن یاكو ژ بارزانی دكرن ،خەنجەرێن خو ژ وی زەالمی دچەماند وەك وێ بوو كو د جەستەیێ وی بچەقینن.
قەزاز دگەل بارزانی و مەحموود عوسمان كو نوشداری وی بوو و دەهەمان دەندا مەزنە هەڤكارێ وی بوو لدەمێ
چوونە ناڤ ئاڤاهیێ شاهی ،شاهێ ئیرانێ پوختەیا وێ گوت و ئێكسەر مەرەما خو گوت ،بو وان باس كر كو وی
كویرتر ژ شەری هزر كرییە و ژ وێ چەندێ لدەمێ دەستپێكرنا هەڤكارییا كوردان دهاتە پێشبینی كرن ،بار ژ وێ گرانتر
بوو كو بشێت هەلگریت و نەچاربوو رێككەفتنێ دگەل عیراقێ بكەت ،هەروەها گوت ئەو د هەماندەمدا وێ رێككەفتنا
دگەل بەعس ب رێككەفتنەكا دەمكی دزانیت ،نەزانییەژی كا ئایا عیراقی دێ براستی رێزێ ژ وێ رێككەفتنێ گرن یان نە
و ب تاقیكرنەكا پێوەندیێن هەردوو واڵتان دهێتە دانان ،لێ د هەمان دەمدا هەڤكاری دێ ژ كوردان هێنە برین ،سنوورێ
ئیرانێ بتنێ بۆ دەمێ سێ رۆژان دێ بو وان هێتە ڤەكرن بو وێ چەندێ هەر كوردەكێ بخوازیت بێتە ناڤ ئیرانێ بخێر
بهێت ،پشتراست كرن ئەوێن دهێن "كار دێ پێ هێتە دان و وەكو وەاڵتیێن خۆ دێ سەرەدەیێ دگەل كەن" و پشترا دێ
سنوور هێتە دائێخستن ،عوسمان تورە بوو و گوت ،چاوا دبیت ئەو گەلێ سەروسامانێ خو كرییە قوربانی ،بكەیفا ڤی
كابرای و چوا دڤێت وەها رەفتارێ دگەل بكەت؟" دەنگێ نەرازیبوونێ بلند كر "دەمێ تە پەیمانا هەڤكاریكرنێ دایە مە
هیچ باسەكێ خوەڤەكێشانێ تێدا نەبوو "..شاهی ئاخفتنا وی بری "ئەز بریارا خو بتە رادگەهینم و هیچ تشتەك نینە
گەنگەشە بكەین" لبیرا قەزازە كو بارزانی ب بێدەنگی گوهداری دكر و ب بێدەنگی چوو...هنەك حەپەسا و هندژی

دلگران بوو هەیاكو داخواز ژ شاهی نەكر هەتاكو ب بریارا خودا بچیتەڤە.
لێ پشرا لدەمێ كومبوونا دگەل مەزنە هەڤكارێن خو ،مەال مستەفا راگەهاند دێ خەباتا چەكداری یا بەردەوام بیت،
هەردوو كورێن خو ئدریس و مەسعوود هنارتنە كوردستانا عیراقێ بۆ وێ چەندێ پێشمەرگەی رێكبێخن و وەك جاران
تاكتیكا پێشمەرگەیێ 7511ێ ب لەزوبەز پێیرەو بكەن ،بخۆژی هاتە بارەگەهێ خو ل گوندێ "ناوپردان" ،كو ل نێزیكی
سنوورێ ناڤخویێ عیراقێیە ،لدەمێ كومبوونەكا پشتی چەند رۆژان لژێر چادرەكا ل بنارێ گرەكی هاتبوو هەڵدان،
بارزانی رێككەفتنا د ناڤبەرا سەدام و شاهێ ئیرانێ ب شكەستنەكا دەمكی بۆ كوردان دا زانین ،هەروەها گوت "%51
یێ پشتراستە" كو كار دێ بەرەف باشتر چن ،پشتی كو بارزانی چووی ،هەموویان دەردورا قەزاز گرت و لێ پرسێن
ئایا چ بوو كو وەها بارزانی گەشبین كرییە؟ قەزاز نەشیا هیچ بەرسڤەكێ بدەت ،ئەرێ بارزانی هیچ تشتەك دزانی كو
ئەوێن دن ئاگەهـ ژێ نەبوو؟ یانژی دڤییا ورەیا خەلكی بلند بكەت؟
پشتی دەمەكێ كورت ،ئەو رۆناهیدیتنا بارزانی هاتە گوهرین و دەستژكاری بەدا ،ل 71ی ئادارێ ،كو دگەل بەرپرسێن
بلندێن سەربازی كومبوو ،خویا كر ،كو ئێدی نەشێت بەردەوام بیت و تەكەز كر كو ل 11ێ نیسانێ دێ ئیران سنوورێ
خۆ دائێخیت ،رەوشەكا بێ ئومێدانە بوو ،بارزانی گوت "هەركەسەكێ هەبیت بخوازیت د شەریدا یێ بەردەوام بیت ئەز
پر بدل پشتەڤانیێ لێ دكەم ،ئەو پێشنیاز زێدەتر ئاخفتن بوو ژ وێ چەندێ كو بخوازیت شەر بەردەوام بیت ،ئەوێن
گوهدارییا بارزانی دكر ژ وێ چەندێ دگەهشتن كو بارزانی دبێژیت "ئەڤە دوماهییە و پێدڤییە ل ڤێری راوەستن"دەمێ
ژ ژورێ دەركەتی ،سەركردە لسەر وێ رێككەفتن كو بێی ڤەبوونا سنووری هەیاكو چەك و تفاق تێڕا بهێت مەحالە
بشێن بەردەوامیێ بدەنە شەری ،ژبلی عەلی عەسكەری كو داخوازا مولەتێ كر بۆ وێ چەندێ بێت و سەرەدانا رەوشا
لەشكری بكەت ،ئەوێن دی هەموو لسەر وێ بوچوونێ بوون بەرەڤانی یا بێ مفایە ،پاشی عەسكەریژی هاتە پال
بۆچوونا وان.
گەلەك ژ وان سەركردەیان یێن شەری نەترس كربوون ،ب پشت شكەستی و ب چاڤێن پرسی روندك ژ كومبوونێ
دەركەفتن ،كو نوزچە هاتە وەشاندن رێزێن یەكەیێن پێشمەرگەنی توشی ئالوزیێ بوون ،هنەك ژ پێشمەرگەیان چەكێن
خۆ شكاندن ،هندەكانژی د بێ هیڤییاندا چەكێن خۆ د گەلیاندا هاڤێتن و هندەكانژی چەكێن خو هاڤێتنە ناڤ رووباران و
هەبوون گەلەك دگریان و باسێ خوەكوشتنێ دكر ،ئێخسیربوونا دەستێ بێ هیڤی بوونێ خەلك توشی حێبەتیێ و
شكەستنێ كر ،هیڤی نەمان ،خەون ژناڤچوون ،داهاتیێ وان یان دڤێت پەنابەرێن ئیرانێ بان یانژی باوەری ب وێ
لێبوورینا حكوومەتا بەعس ئینابا و ڤەگەریابانە عیراقێ ،هەموویان دزانی عیراق گەلەك یا ب كەربە /بۆ هزارانژی
حەقیقەت یا ب وی شێوەی بوو /هاتنە نەفی كرن و گرتن و كوشتن و سزادان ،ئەو بێ هیڤییا توشی دوكتورێ
هاریكارێ بارزانی /دوكتۆر مەحموود عوسمان /هاتی بو سەدەمەك دەستان ژ بارزانی بەردەت و ب ئەگەرێ
دەستبەرداربوونێ ژ چەكی و رەخنێژی لێ بگریت.
چ بوو د وان چەند رۆژێن د ناڤبەرا دوو كومبووناندا بشێوەیەكێ بنەرەتی هەڵویستێ بارزانی هاتە گوهرین؟ هاتە
تێبینی كرن كو پشتی 71ی ئاداری ،ئاگەهدارییا خو دا ،دوو تەلەفون ژ تەهرانێ بۆ بارزانی هاتبوونە كرن ،ئەرێ
ئیرانییان گەف ل بارزانی كربوون؟ یانژی ئەمەریكا دەست د وێ پرسێدا هەبوو و ورەیی ڤێ نەهێال؟ كەس نەشێت وێ
چەندێ پشتراست بكەت ،لێ پشترا هنەك ژ وان كەسێن بارزانی دناسی تەكەز دكر كو گەف كارتێكرنێ ناكەنە سەر
بریارێن وی كەسی یێ هەر ژ ساال 7541ێ وێڤە سەركردایەتییا شۆرەشێن مەزنێن كوردان دكەت ،د ژیێ حەفتێ و دوو
سالیێدا هەست كر كو نە ئەو لەش ساخییا پیالیی یا جاران و نە ئەو هێزا بێ سنوور مایە هەتاكو رێیێ بدەتێ
سەركردایەتییا هەوەكا دی ل چیایان بكەت ،نوی ژ شەری تەمام ببوو كو وەك شەرێن دی نەبوو ،ڤێ جارێ ب زۆری ل
بارەگەهێ خۆ رونشتن ،نەدشیا وەك جاران كو یێ پێ بەرنیاس بوو ب درێژیا شەڤ و رۆژا ل سەنگەرەكی بۆ
سەنگەرەكێ دی و شەڤ و رۆژا بكەتە ئێك بۆ بەرهەنگاربوونا بنگەهێن دۆژمنی  ،رێنماییان بدەت جارجار پشكداریێ د
شەراندا بكەت ،ئەگەر مستەفا بارزانی نەشێت ئێدی سەركردایەتییێ بكەت ،كێ دێ شێت كەت؟ب سادەییڤە دهاتە گوتن
كو ئەوی باوەری ب شیانێن كەسێن دی نەبوو تاكو ئەو تشتێ ژ مێژ بوو وی بخۆ دكر كەسێن دی وەها بكەن.

هژمارەكا كێم یا كوردا هێشتا خورتتر حوكم لسەر وێ چەندێ دا ،بارزانی بتنێ نەبوو كو باوەری بكەسێ نەبوو جهێ
وی بگریت ،راستی ئەو بو كو وانژی هەست پێ كر ئەو ناخوازیت كەسەك جهێ وی بگریت ،نەشیا هزرێ د هندێدا
بكەت زەالمەكێ دی بیت و ئەوی میراتی وەربگریت كو ژ مێژە بوو بخۆ بدەستڤە ئینابوو ،ئەڤجا ئەگەر مستەفا بارزانی
نەشیا ئێدی رێنماییا كوردان بكەت د خەباتێدا ،واتە كەسەكێ دی نابیت.
مێڤانێ شاهی:
هەر دەمێ شۆرەشا كوردی بدوماهی هاتی ،بارزانی بوو مێڤانێ حەمەرەزا شاهێ پەهلەوی ،هەر ئەو كەس بخۆ بۆ كو
ناپاكی دگەل كربوو ،ئەو و ئەندامێن ماڵباتا وی ڤەگوهاستنە خانییەكی ل "كۆمپاوەندی سازمانی كیشوەر و ئەمنیەتی
ئیتالعات" ،كو پاشی ب (ساواك) هاتە ناسین ،ئەوژی دەزگەهێ نهێنی یێ پولیسێن باژێرێن ئیرانێ بوو ،خانی یێ
جوان و خۆش بوو ،هیچ كەرەستەیەك یێ لێ كێم نەبوو ،لێ هێشتا هەستێ بارزانی یێ وەها بوو كو د گرتیگەهێڤە
دژیت ،پێوەندی ب الیەنگرێن خۆ و هەموو دنیایێڤە نەمابوو ،بەندی ببوو ،ئەو شكەستنا هەڤرشی وی بووی بیزار و
دلگران و خەمبار كربوو ،هەتا وەلێ هاتی كار ل ساخلەمییا وی كر ،ل سالێن 7511یێان بوو ،لنگێ وی یێ چەپێ د
ئێشا و ببوو ئەگەری لەنگینا و رێ ژ بزاڤا وی دگرت ،دوكتۆران راگەهاندن كو بربرا پشتا وی تەنگ بوویە spinal
 ،stenosisب زمانی خویی دەمارەكا وی پرچیا بوو كو ئەوژی نابییتە ئەگەری دروستبوونا مەترسییا مرنێ ،بتنێ
نیشانەیەكا پیریێ یە.
لێ پشترا نیشانێن پێتر دەركەفتن /الیێ راستێ یێ سەر سینگێ وی ژان دكر ،ل دەستپێكا 7519ێ ئەو ئێش نەراوەستا،
ئدریسێ كورێ مەال مستەفا ،داخواز ژ نەجمەدین كەریم كر كو دوكتۆرەكی گەنجێ كەركووكێ بوو ،بهێت و بابێ وی
پشكنین بكەت  /هەر لدەستپێكا قوتابی بوونا خۆ ل كولیجا نوشداری یا زانكویا مووسل ،نەجمەدین یێ گرێدایی سوزا
نەتەوەیی بوو ،/پشتی ل ساال  7511ئیقامەیا خو تەمام كری ،ئێكسەر چوو ناڤ چیایان و پێوەندی ب بارزانیڤە كر،
هەڤدەم دگەل مەحموود عوسمان نەخۆشخانەیەكا بچویك د ناڤ بارەگەهێ بارزانیدا رێكخست ،كو عوسمان بەرەف
ئاراستەیێ سیاسەت و سەربازی و شەری چوو ،كەریم بەرپرسیارییا نەخوشخانەیێ بستویێ خوڤە گرت و رۆژانە
سەرەدانا سەدان نەخوشان دكر ،هند یێ بشولێ خوڤە مژویل بوو نەدشیا بەرەف سیاسیەتێڤە بچیت و ژ نێزیكڤە گرنگیێ
بدەتە پێشڤەچوونا شەری ،هێدی هێدی جهێ عوسمان گرت و بوو دوكتۆرێ بنەمااڵ بارزانی ،پشتی فەحسەكا بلەز یا
وی جوامێری ،بۆ كەریمی خویا بوو كو دلێ بارزانی یێ ساخلەمە نەخوشییەك ڤەدیت كو ئەو گرێیا نێزیكی هەستیێ ملێ
وی بوو ژان دكر ،كەریم گۆمان ژ هەبوونا نەخوشییا پەنجەشێرا سیهان دكر ،نیشانە ب وێ دچوون و بارزانیژی
گەلەك جگارە دكێشان ،بارزانی هیچ جارەكی جگارەیا پاكیتێ نەدكێشا ،وی بخۆ جگارە بۆ خۆ دپێچا و تویتنا چیایێن
كوردستانێ دكێشا ،رۆژانە هندی دوو پاكیتان جگارە دكێشا و شێست ساڵ بوو جگارەكێش بوو ،دەستنیشان كرن بێی
وەرگرتنا تیشكا ئێكس ب راستی نەدهاتە زانین ،بارزانی رازی نەبوو لسەر وێ چەندێ كو بسپۆرێن شاهێ ئیرانێ
هنارتین پشكنینان وی بكەن ،گوتە كەریم "من نەڤێت هیچ تیشكەكێ /ئەشیعە /ل ڤێرە بگرم ئەگەر ل ڤێرە دەست ب
چارەسەریێ بكەم ئێدی ناهێلن ل ڤێرە دەركەڤم و دێ بێژنە من دڤێت لڤێرە چارەسەرییا خۆ تەمام بكەی".
دخواست بچینە ویالیەتێن هەڤگرتی یێن ئەمەریكا ،ئەڤەژی ژبەر وێ چەندێ نەبوو هەتاكو چارەسەرییەكا باشتر یا
ساخلەمیێ بۆ بهێتە كرن ،لێ بو وێ چەندێ بوو كو روبەروو هێنری كێسنجەر ژ كێشەیا كوردی ئاگەهدار بكەت،
چونكی كێسنجەر دوو حەفتییان بەری سەدام حوسێن و شاهێ ئیرانێ رێككەفتنێ ئیمزا بكەن ،بۆ بارزانی نڤیسی بوو
"دخوازم هوین بزانن كا چەند ئەم رێزێ ژ تە و گەلێ تە دگرین لهەمبەری وێ بەرخودان و وێرەكییا هوین دكەن"
بارزانی پشت ب وێ چەندێ گرێ دا كو دەسهەالتا ئەمەریكا هەڤپەیمانا وی یە ،بتایبەت سیناتۆر هێنری (سكووپ)
جاكسن ،دێموكراتێ پارێزگار ل ویالیەتا واشنتۆن و جۆرج مینی ،سەرۆكێ  AFL-CIOكو ئەوان هەردوویان گەلەك
پشتەڤانییا مافێن گەلێ كورد دكر ،هەروەها پێشبینی دكر كو گەشتیارێ ئەمەریكایی  American publicهەڤسووز
بیت دگەل وی ،نەخوشیێ رێ بۆ وی خۆش كر كو ژ گرتیگەها ئیرانێ دەركەڤیت و بەرەف ئەمەریكا بچیت.
نە شاهی و نەژی كێسنجەر نەدخواست بارزانی بێت و دناڤ ئەمەریكادا بگەریت و چیرۆكا پری نهێنییا هەڤكاریێن

ئەمەریكا بۆ كوردێن عیراقێ ڤەگێریت كو ددەمەك كورتدا هاتە هەڵماڵین ،لێ د راستیێدا بارزانی هەڤالینییەكا بهێز دگەل
جاكسن و مینی دا هەبوو ،هەردوو ئەو هەڤالە بوون كو دشیان چیرۆكێ ڤەگێرنەڤە ،ئەگەر بزانیبا نەرەوایی یێ رێ پێ
نەدایە كو ل ئەمەریكا چارەسەرییا نەخوشییا وی بێتە كرن ،شاهی و كێسنجەر ب دوودلیڤە بریار دان ب سەالمەترین
رێ دا بچن و لێ بگەرن بارزانی بێتە ئەمەریكا بۆ وێ چەندێ نەخوشییا وی بێتە دەستنیشان كرن و چارەسەر كرن ،لێ
لڤینا پێوەندییا گەلك بهێتە سنووردار كرن "CIA" ،هەموو كاران دێ رێك ئێخیت /هەموو مەزاختن بۆ دان /د هەمان
دەمدا ئەفسەرێن  CIAو ساواك هەمی دەمان چاڤدێرییا بارزانی و ئەندامێن حزبا وی دكەن ،بڤی ئاوای بوو كو ل
دوماهی قوناخ رێ هاتە دان بارزانی بێتە ئەمەریكا و پشتی نیڤرۆیا رۆژەكا ب مژ یا ئابا  7519گەهشتە بنەجهی.
چارەسەری ل والیەتێن هەڤگرتی:
محەمەد دۆسكی كوردەكە و ژ بنەمالەیەكا بەرنیاسا باكورێ عیراقێیە ،ئێكەم كەس بوو ل مایۆ كلینیك ،ل سێپتبمبەرا
 7519سەرەدانا بارزانی كری ،دۆسكی كابرایەكێ بەژن كورتێ لێكدایی بوو ،هیچ پێڤە دیارنەبوو كو لناڤەراستێن چل
سایێدا دابوو ،لێ ب دەهـ ساالن مەزنتر دیار بوو ،هەر ژ زاروكینی مەال مستەفا ب مەزنێ خۆ دانایە لێ هیچ دەمەكێ بۆ
كێشەیا كوردان كار نەكرییە ،حەتا ساال 7517ێ كو حیزبا بەعس بریار دا كو هەركەسێ ژنا وی بیانییە /نەعەرەبە و نە
موسلمانە /پێدڤییە تەالق بدەت ،ئەوی د بیاڤێ دیپلۆماسیدا كار دكر ،دۆسكی ل وی دەمی بریار دا دەستان ژ كارێ
دیپلۆماسی بەردەت و عیراقێ بجی بهێلیت ،ب خۆ و دگەل هەڤژینا خو یا ئەمەریكایی كو ل ساال 7591یێ لدەمێ قوتابی
بسەرەدان هاتبوو بۆ خۆ ئینا بوو ،ل ئەمەریكا ئاكنجی بوون ،بەری بچیت بریار دا ئەزموونا خۆ یا دیپلۆماسی بۆ
خزمەتا كوردان بێخیتە كاری ،چاڤساخی ژ شولی كر و هاتە خزمەتا بارزانی و ئەویژی رێز ل بسپۆرییا وی گرت ،ل
وی سەردەمی هژمارەكا كێم یا كوردان ل ئەمەریكا دژییان ،پارتی دیموكراتی كوردستان كو بارزانی سەرۆكێ وێ بوو
هیچ نوێنەرەك ل واشنتۆن نەبوو ،ژبەر وێ چەندێ بارزانی داخواز ژ دۆسكی كر لجهێ وی پێوەندیێ ب چەند كەسانڤە
بكەت و ئەنجامیژی بۆ بینیتەڤە ،دۆسكی ل 7511یێ هاتبوو واشنتۆن و ل كونگرێسی و وەزارەتا دەرڤەدا گەرییا و
پێوەندی ب سیناتۆر جاكسن و هەڤكارێ وی یێ گەنج كر كو رێچارد پێرڵ بوو ،پێوەندی ب جۆرج مینی و ب ئێرنست
لی ،زاڤایێ مینی ژی كر كو سەرۆكێ پشكا دەرڤە یا  AFL-CIOبوو.
لێ دۆسكی بدرەنگڤە گەهشتە خزمەتا بارزانی ،ژبەر وێ چەندێ نەشیا باوەرییا تەمام بەستڤە بینیت ،پێ نەهاتبوو گوتن
كو ئدریسێ كورێ مەال مستەفا و دوكتۆر مەحموود عوسمان كو هەر وێ ساڵێ ب نهێنی سەرەدانا واشنتۆن كربوو
هەیاكو ل وێرێ ل بارەگەهێ  CIAكومبوونێ بكەن و پشترا پشكداری د كۆمبوونێن د ناڤبەرا بارزانی و  CIAدا
كریە ،دگەل وێ چەندێ لدوماهیێ باكوزیركێ هەر لێدا ،هەتا پشتی هاتنا بارزانی بۆ ئەمەریكا ل ئابا 7519ێ ئەڤجا ب
هنەك پارێزڤە د ناڤ هەڤالێن بارزانیدا هاتە وەرگرتن ،ل سێپتێمبەرا 7519ێ ،دۆسكی ل مایۆ كلینیك سەرەدانا بارزانی
كر ،ژ وێ سەرەدەریێ یێ پشتراست بوو كو بارزانیێ سەركردەیێ كوردان ئارمانجا  CIAو ساواك بوو ،ژبەر هندێ
سەرەدانا دۆسكی یا پاشتر بۆ میۆ كلینیك لدەستپێكا ئۆكتۆبەرێ ب نهێنی هاتە ئەنجام دان ،پشتی نیڤرۆ گەهشتە
رۆچستەری و ب ناڤەكێ ڤەشارتیڤە ل وێ هۆتێلی بوو كو بارزانی لێ بوو ،ناڤێ خۆ نڤیسی و پاشی دۆسكی تەلەفۆنا
وێ ژۆرێ كر كو شەفیق قەزاز تێدا دابوو ،پشتی چل و پێنج خۆلەكان ،قەزاز و مەسعوود بارزانی كو ئەوژی هاتبوو
دەف بابێ خۆ ل رۆچستەر ،ل دەرگەهێ ژۆرا دۆسكی دان ،پالنا خۆ شرۆڤە كر ،دەمژمێر  1:11ئێڤاری ئەفسەرێن
 CIAو ساواك بۆ نانخوارنەكا ئێڤاری مێڤان دكەن ،مێڤاندارییەك وەك ئەوا ل رۆهەالتا ناڤین دهێتە كرن ،خوارنێ چەند
جاران بۆ دئینن ،بالیێ كێمیڤە دڤێت مێڤان دوو سەعەتا لسەر خوارنێ بمینن ،بڤێ چەندێژی دێ دەلیڤە بۆ مەال مستەفا
خۆش بیت هەیاكو پرس و رایێن خۆ ل دۆسكی بكەت.
دۆسكی دیت كو بارزانی یێ لسەر تەختەكی رونشتییە ،یێ باش بوو لێ پرچا وی ب ئەگەرێ تیشكێ و چارەسەریێن
كیمیایی هەڵوەری بوو ،بارزانی ب هویری گوهدارییا دۆسكی دكر دەمێ نامەیا سیناتۆر جاكسن بۆ خواندنی و پەیامەكا
زارەكیژی ژ جۆرج مینی پێ راگەهاند ،پەیاما مینی بتایبەت سەرنجا بارزانی راكێشا ،چونكی مینی داخواز ژ بارزانی
كر هەوەكا پرۆپاگندەیێ بۆ بەرژەوەندییا كوردی ساز بكەت ،پشتی بارزانی هەردوو پەیان گوهـ لێ بوین دۆسكی
ترساندن و گوت "ب بۆچوونا تە دێ  AFL-CIOمن لێرە رەڤینن؟" بارزانی باسێ وێ چەندێ كر ژ مەها ئۆكستڤە

ئەوێ لڤێرە ،چارەسەرییا تیشكی تەمام كرییە و ئەو چارەسەریێن كیمیایی یێن نها دكەت ،دشێت ل هەر جهەكی بیت
ئەنجام بدەت ،بەردەوام داخواز دكر رێ پێ بهێتە دان داكو سەرەدانا واشنتۆن بكەت ،لێ ئەو كەسێ سەر ب CIA
چاڤدێرییا وی دكر ب بەردەوامی هێجەت دگرتن ،هەردەم دگوتێ حەفتییا داهاتی ،سوباهی نە دووسبەی ،بارزانی
پێشنیاز كر ،دبیت كو مەسعوود و قەزاز زەالمێن  CIAو ساواك مێڤان بكەن و دۆسكی بچیت بەڵەفرەكا بچویك ب كرێ
بگریت و بچنە دەرڤەی هۆتێلێ و دگەل دۆسكی بەرەف واشنتۆن بفرن.
دۆسكی نەگوتە بارزانی كو ئەو هزر نەیا دجهێ خۆدا بوو ،ئاخر ئێرە ویالیەتێن هەڤگرتییە ،نەك دەوڵەتەكا پۆلیسی یا
رۆهەالتا ناڤین ،تە بخۆ بالەفر بكرێ نەگرت و ب بالەفرا بازرگانی هاتی ،لێ دۆسكی نەدڤیا گەنگەشێ دگەل بارزانی
بكەت بتنێ گوت كو ئەو كار دێ پەقیت ،بارزانی گۆتە دۆسكی داكو پالنەكێ بۆ رەڤینێ دانین ئێڤارییا پاشتر وەرەڤە دا تە
ببینم ،كۆ هاتەڤە ،حێبەتی بوو كو وەها بساریڤە هاتە پێشوازی كرن ،بارزانی ب تۆرەییڤە لێ پرسی "پشتی دوهی تە
ئەز دیتیم تۆ دگەل كەسێ ئاخفتی؟" دۆسكی گوت ،بتنێ شەفیق و مەسعوود ،بۆچی؟ بارزانی گوت "چونكی پشتی
نیڤرۆیا ئەڤرۆ زەالمەكێ  CIAهاتە دەف من و گوتە من رێ ب من هاتییە دان بەرەف واشنتۆن بچم ،من وەها زانی تۆ
یێ دگەل ئاخفتی" ،دۆسكی ئەو پشتراست كر كو ب هیچ شێوەیەكی ئەو كار نەكرییە و گوت "چێ دبیت ئامیرێ
گوهداریكرنێ د ژۆرڤە هەبیت ،پێدڤییە بپشكنین" ،بارزانی بەرسڤ دا و گوت "خۆ دلگران نەكە ئەم ڤی ببینین ژی ئەو
دێ ئێكێ دی ل جهەكێ دی دانن".
بارزانی رێنمایی دانە دۆسكی بۆ وێ چەندێ بچیتە واشنتۆن و كاروباران رێك بێخیت ،نەكو بتنێ چاڤ ب جاكسن و
مینی بكەڤیت ،لێ دبیت وەها بكەت كو سیناتۆر ویلیەم ڕۆكسیمایەر و ویسكنسن و یێن دنژی ببینیت ،دۆسكی رۆژا
پاشتر بەرەف واشنتۆن فری ،ئەڤجا یێ چاڤەرێ بوو...دوو حەفتی بسەرڤە چوون لێ هیچ نە بهیست ،لدەسپێكا حەفتییا
سێیێ دۆسكی تەلەفۆن بۆ هۆتێال رۆچستەر كر ،لێ گوتنێ ئەو كەس ژ مێژە چوونە و نزانن ئەدرێسا وان یا نوی چییە،
چنەمابوو دۆسكی دین ببیت ،دبیت  CIAرەڤاندبیت؟ دبیت بارزانی بۆ ئیرانێ هاتبیتە رەوانەكرنڤە؟ یانژی دبیت ل
گرتیگەهەكا نهێنیدا هاتبیتە ڤەشارتن؟
لدەسپێكا حەفتییا چوارێ بوو ،قەزاز تەلەفۆن كر ،تێ گەهاند كو  ،CIAبارزانی و هەڤالێن وی بۆ بێهنڤەدانەكێ برینە،
حەفتییەكێ ل كەنارێن دەریاچەیا تاهۆو  taehoeل كالیفۆرنیا برنە سەر و ل هندەك جهێن دن یێن رۆئاڤادا گەریان ،سێ
رۆژان بەری نوكە هاتینە واشنتۆن و ل وێرێ  CIAئەو ئێخستینە د خانییەكیڤە كو تەلەفۆنا وێ كار ناكەت ،زێرەڤانێن
 CIAبارزانی و هەڤالێن وی بۆ دیتنا واشنتۆن برینە CIA ،ب ئۆتۆمبێلێ ئەو ب رەخ كۆشكا سپی ڕا برینە و گوتیێ
ئەڤە ""White Houseە
لدەمێ بارزانی داخواز ژێ كربوو راوەستیت ،لێ ئەو كار نەهاتە كرن ،هەمان چیرۆك ل كاپیتۆلژی هاتییە دووبارە
كرن ،بتنێ قەزاز شیابوو خۆ قورتال بكەت ،ئەوژی ب هێجەتا دیتنا زركچا خۆ ،خۆ گەهاندە ئافرەتەكا ئەمەریكایی كو ل
دەڤەرەكا واشنتۆن د ژییا.
پشترا هەر ل هەمان رۆژ ،دۆسكی ل لۆبییا هۆتێال ماریۆت ل رۆسلینن ،ل رەخێ دی یێ جۆرجتاون ،قەزاز دیت ،قەزاز
گوتێ  CIAیا مكۆر بوو لسەر وێ چەندێ كو پێدڤییە مەال مستەفا ڤەگەریننە ئیرانێ ،بارزانیژی رێگری ڤەگەراندنا خۆ
بۆ ئیرانێ دكر و دگوت ناچمەڤە هەتا نەهێمە چارەسەر كرن و چارەسەرییا من ل ئیرانێ نینە ،ئەگەر هاتبا نەچاركرن
ژی كو ئەمەریكا بجی بهێلیت ،دخواست بچیتە سویسرا یان سوید ،یانژی بۆ جهەكی بێتە رەوانەكرن كو چارەسەرییەكا
باش لێ هەبیت ،قەزاز گوت "د بەرسڤا وان هەمی گوتنێن بارزانیدا وان گوتنەكا گێالنە د گوت ،ئەوژی ئەو بوو كو
شاهـ دخوازیت بارزانی ڤەگەریتەڤە" ،كو بارزانی رەت دكر ڤەگەریتە ئیرانێ ،ئەوان بەرسڤەكا هێڕانە ددا و دگوت
"شاهـ دخوازیت تۆ ڤەگەری".
لدوماهیێ بارزانی رازیبوو ،لگوری دیتنا دۆسكی ئەگەر بارزانی بەردەوام با لسەر رەت كرنێ ،رەنگە بنەمااڵ وی و
الیەنگرێن وی ل ئیرانێ تۆشی ئاریشەیان ببان ،بەری بچیت دخواست پەیمانەكا بچویك بدەنێ ،بارزانی ب بەردەوامی
دخواست كێسنجەر ببینیت ،چونكی یێ پشتراست بوو ئەگەر بشێت كێشەیا خۆ بۆ كێسنجەر روون بكەت ،دێ

كێسنجەرێ وەزیرێ دەرڤەیێ ئەمەریكا هەموو تشتەكی بۆ كوردان راست كەتەڤە ،ئەوی مەزنە شەڕڤانێ كورد نەدزانی
چەند ب خرابی ل كێسنجەر گەهشت بوو كو بەری وی وەختی گەلەك ب گەرمی بۆ دنڤیسی ،دبێژن پاشتر كێسنجەر
هەموو هەڤكارییا ئەمەریكا بۆ كوردان ب وێ تێبینییا خۆ یا بێ رێز رەش كر كو نڤیسی بوو "نابیت كریارەكا نهێنی
دگەل كارەكێ مزگینیێدا بهێنە تێكەل كرن covert action not be confused with missionary work
should
،هیچ مەیلەك نەبوو كو بارزانی ببینیت ،روون ئاشكرا وەها بباشی ددیت بارزانی پشتگوهـ بێخیت ،ژبەر وێ چەندێ
رێنمایی دا جۆزێف سیسكۆ یێ بریكارێ وەزیرێ كاروبارێن سیاسی بوو كو "گوهدارییا بارزانی بكەت و لێ گەریت
هەر زۆرنایێ لێ بدەت و چدی نەhim blow Hear Barzani out and let" .
."more off , steam, bothing
ئەو ئەرك ژ الیێ سیسكۆڤە ئەركەكێ بێ مەعنا بوو ،كو كێسنجەر دەست ب هەڤكاریێن نهێنی بۆ كوردان كر ل ساال
7511ی ،سیسكۆ هارێكارێ وەزیری بوو بۆ كارۆبارێن رۆهەالتا نێزیك و باشوورێ ئاسیا ،لێ ئاگەهـ ل وی كاری
نەبوون ،هەتاكو لدەمێ ساال 7514ێژی بویە بریكارێ وەزیری هیچ ئاگەهییەك ژ وێ سەردەریێ و پرۆگرامی نەبوو،
هەمی تشت بتنێ لبن دەستێ كێسنجەر بوون ،نها كێسنجەر داخوازێ لێ دكەت بچیت وی زەالمی ببینیت كو هەست
دكەت ب ئەگەری راگرتنا هاریكاریێ ،نەپاكی دگەل هاتییە كرن.
سیسكۆ دناڤ تاریاتیێ ڕا برە وێ مالێ یاكو بارزانی و هەڤالێن وی تێدا بوون ،چونكی بارزانی نەیێ باش بوو ،لێ هەر
ب هێزا خۆ د ئاخڤی و نەرازیبوونەكا توند لهەمبەری وان رەفتاران نیشان دا یێن لهەمبەری وی هاتینە كرن ،مێژوویا
پێوەندیێن خۆ دگەل ویالیەتێن هەڤگرتی بۆ وی ڤەگێرا و باسێ وێ باوەریێ كر كو ب ئەمەریكا هەبوو ،گوت وی هیچ
دەمەكی باوەری ب شاهی نەبوویە ،لێ دەمێ ئەمەریكایی هاتنە ناڤ پرسێدا باوەرییا وی ئەو بوو كو هیچ دەمەكی
ناهیتە پشت گوهخستن ،هیچ دەمەكی دگەل حكوومەتا بەغدا نەدكەفتنە شەری ئەگەر هندی مسقالەكێ گۆمان ژ
پابەندنەبوونا ئەمەریكا هەبا.
سیسكۆ شرۆڤەكر كو ئەمەریكا لسەر داخوازا شاهی بەرەف هەڤكاریكرنا كوردان هات و نهاژی ب داخوازا شاهی خوە
ڤەكێشایە ،سیسكۆ یێ پابەندی رێنمایێن خۆ بوو و نەدشییا هیچ ئۆمێدەكێ بدەت كو دبیت ئەمەریكا بخۆدا بچیتەڤە ،بتنێ
شیا بێژیت ئەو گوتنێن بارزانی كرین دێ بۆ سەرخۆدا ڤەگوهێزیت ،ل درەنگییا ئۆكتۆبەرا  7519سەرەدانا بارزانی بۆ
ئەمەریكا بدوماهی هات ،ل سپێدەیا رۆژا فرینێ بۆ ئیرانێ زێرەڤانێن  CIAتێرا شەش مەهان دەرمان بۆ دانان،
دۆسكی و قەزاز ئەو چەند ب تڕانە دازانین ،چونكی پشتراست ببوون كو دوكتۆران ب ئاژانسا وان گوتبوو بارزانی
نەشێت پتر ژ نیڤ سالێ بژیت ،پێشبینی نەدكر ئێدی ببینەڤە و دەرمانژی نیشانەك بوون بو وێ چەندێ خاتر خواستنێ
ژێ بكەن.
ئەگەر براستی ئەو حەزا وان بوایە ،ئەو خەلەت بوون ،لێ دوكتۆرێن مایۆ كلینیك تشتەكێ وەها ڤێ نەبوو ،بتنێ پشتی
وەرگرتنا تیشكا ئێكس و تاقیكرنا خوینێ ل مەها ئاب ،دەركەفت كو "پەنجەشێرا سیهان" هەبوو ،ئەو پەنجەشێر بەرەف
ژۆرییا سینگێ وی هاتبوو ڤەگوهاستن و نەدهاتە چارەسەر كرن ،دوكتورێ ل مایۆ كلینیك گوتبوو قەزاز "ئەو
پەنجەشێر ب لەز بەاڵڤ دبیت و دشێم بێژم هەشت هەیڤا حەتا ساڵەكا دی شێت ژیت" ،زەالمەكێ وەكی وی خۆراگر نەبا
دبیت كو هندژی نە ژیابا ،لێ پێكهاتەیا پیالیی یا مەال مستەفا سێ ساڵ و نیڤێن دی ژی دایێ.
دووبارە گرتیێ دەستێ شاهی:
كو ڤەگەریا تەهران ،دیسان بارزانی ژالیێ شاهیڤە هاتە گرتن ژ تەڤایا وان كەسان ڤەقەتیا یێن بەری هنگی
سەركردایەتییا وان دكر ،پرانیا وان ب كەیفا خۆ چوونە عیراقێ لێ چەند سەد هزارەك ل ئیرانێ ڤەمان و پێشوازیكرنا
وان ب هیچ شێوەیەكی وەها نەبوو كو شاهی سۆز پێ دابوو ،پرانیا وان د كەمپێن بەرتەنگ دابوون و بێ كاربوون و
هنەك خوارن پێ دهاتە دان كو ژ برسان نەمرن ،هەردەم گەفا ب زۆری رەوانەكرنا وان بۆ عێراقێ یانژی جهێن دویرە
دەست یێن ئیرانێ لێ دهاتە كرن ،چونكی بەری هنگی ب كورەیی لدویف بارزانی كەفتبوون ،پرانیا وان نفرین لێ دكرن

و ئەگەرێ وێ كارەساتێ دئێخستە ستویێ وی كو وەها هەرفاند بوون.
بۆ بارزانی دەمەكێ بزەحمەت بوو ،شێخ بابۆ برا و هەڤالێ وی یێ دێرین ل شۆباتا  7511مر ،قەزاز و كەریم لدەف
بارزانی بوون لدەمێ ئەو دەنگوباس گەهشتیێ ،كەسێ بەری هنگی بارزانی هیچ دەمەكی نەدیت بوو بكەتە گری ،لێ
نها ل خەریبیێ وەك گیاندارەكێ بریندار ،كرە گری ،وەسا دیاربوو مالئاڤاییكرنا بابۆ هەمی لەشكەرێ خەما بەردا دلێ
مەال مستەفا ،نەخوشیا ویژی هێشتا دلتەنگ كربوو ،كابرایەكێ ب لڤین بوو ،پەنجەشێرا ویژی هەمی دەمان ب رێیا
چارەسەریێن كیمیایی دهاتە پشكنین ،لێ چارەسەرییا كیمیایی هێشتا نەساختر لێ دكر ،دوكتور كەریم هێشتا هەر
دوكتورێ مااڵ وان بوو ،ل نەخوشخانەیەكا تەهران سەرپەرشتییا چارەسەرییا وی دكر ،لدەێ دلرابوونێ و ئێش و
ئازارێن وی هەمی دەما دگەل بارزانی بوو و دەرمان د دانێ بو وێ چەندێ بەلكی پێچەك تەنا ببیت.
بارزانی پێنەخوشبوو ڤەگەریایەڤە ئیرانێ ،گوتبوو كەریمی خەلەتییەكا مەزن بوو ئەم ڤەگەریاین و دخواست ڤەگەریتەڤە
ئەمەریكا ،خەما وێ چەندێ بوو كو ئەگەر شیابا دووبارە چوباڤە ئەمەریكا یێ پشتراست بوو كو ڤێ جارێ دێ شێت
باوەریێ بۆ ئەمەریكاییان چێ بكەت هاریكارییا كوردان بكەن و شاهی نەچار بكەن رێبازا خۆ بگوهریت ،ئیرانییا
داخوازا بارزانی بۆ دووبارە چوونا ئەمەریكا پشتگوهیڤە ئێخست ،بالیوزخانەیا ئەمەریكا ل تەهرانێژی هەمان هەڵویست
هەبوو ،هەر ژبەر وێ چەندێ ئەركێ كاركرنێ ل واشنتون ب دۆسكی هاتە دان.
پشتی بارزانی واشنتون بجهـ هێالیی دۆسكی خو ژ هەڤدیتنێن توماركری دویرئێخست ،ژ ترسا وێ چەندێ كو بارزانی
ل تەهرانێ توشی چ ئاریشەیان نەبیت ،لێ بنەرمی نووچەیێن لدور نەساخییا بارزانی و چاوانییا سەرەدەریكرنا CIA
دگەلدا لدەمێ سەرەدانكرنا ئەمەریكا بەاڵڤ دكرن ،ل نۆڤێمبەرا 7519ێ بوو ،دۆسكی سەرەدانا دانیێل شۆری
نووچەهنێرێ تەلەڤزیۆنا سی بی ئێس كر و چیرۆك بۆ ڤەگێرا ،شوریژی ئەو بابەت ل ئێڤارا سی بی ئێسدا دناڤ
نووچەیاندا وەشاند ،ل  71شوبات 7511ێ (دی ڤیڵیچ ڤویس ( )The Village Voiceچەند پارچەیێن دەقێن
دوكیومێنتی یێن نهێنی چاپ كرن ،تەكەز لسەر هاریكاریێن رێڤەبەرییا "نیكسن بۆ كوردان و چاوانییا ژ نیشكێڤە راگرتنا
وان دكر".
لدەسپێكا ئایارا 7511ێ ،دۆسكی تەلەفۆن بۆ سیدنی سۆبەر كر كو بریكارەكێ هەڤكار یێ وەزیرێ دەرڤە بۆ كاروبارێن
رۆهەالتا ناڤین بوو ،لێ سۆبەر لدور داخوازا دۆسكی بۆ پێدانا ڤیزایێ ب بارزانی و هاتنا وەزارەتا دەرڤە بۆ ناڤ بابەتی
كو داخوازێ ژ شاهی بكەت رێیێ بدەتە بارزانی ئیرانێ بجی بهێلیت ،ب ئاشكرا گوت "ئەم نەشێن دەست ژ كاروبارێن
ناڤخویێن ئیرانێ وەر بدەین ،شاهـ ب وان تشتان رازی نابیت".
دۆسكی بریار دا دگەلدا یێ توند بیت و گوتێ "پار بوو من هنەك تشت گوتنە سی بی ئێس كا جاوا ویالیەتێن هەڤگرتی
سەرەدەری دگەل بارزانی كرییە ،لێ خۆ هێشتا گەلەك تشت مانە ئەز بێژم ،چ نەمایە دێ بارزانی مریت ،ئەگەر رێیێ
نەدەنێ بۆ چارەسەریێ بێتەڤە ،دێ چم و هەمی چێرۆكێ ڤەگێرم".
دۆسكی فێل كر ،پشتی دەهـ سااڵن چاڤپێكەفتنەكا دی دگەلدا هاتە كرن ،ل وێرێ دان ب وێ چەندێ دانا كو هیچ تشتەكێ
دی ڤێ نەبوو ژبلی وێ یا گوتییە شۆری ،ژ وێ چەندێژی یێ پشتراست نەبوو كا بارزانی ئەو دەسهەالت دایێ وان
ئاخفتنا بێژیت یان نە ،لێ فێال وی كارێ خۆ كر.
سۆبەر ب دوودلیڤە گوت "راوەستە ،دا ب هویری تەماشە بكەمێ و پاشی دێ بەرسڤا تە دەم" ،پشتی دوو رۆژان
سۆبەر گوتە دۆسكی وەزارەتا دەرڤە دێ ڤیزایێ بۆ بارزانی چێ كەت ،بال پاسپۆرتا خۆ ب هنێریتە بالیۆزخانەیا
ویالیەتێن هەڤگرتی ل تەهران ،دۆسكی پرسیار كر ،لێ چاوا دبیت وە بكەی كو ئیران پاسۆرتێ بدەتە بارزانی؟ سۆبەر د
بەرسڤێدا گوت ،ئەو نە كارێ مەیە ،دۆسكی ب دژواریڤە گوتێ "هەوە ژ رویێ سیاسیڤە بارزانی كوشت ،هوین دخوازن
ژ رویێ جەستەییڤەژی بكوژن؟ ئەو زەالم یێ نەساخە ،پێدڤییە بۆ چارەسەریێ بێتە ڤێرە ،ئەگەر هوین نەهێلن بهێتە
چارەسەر كرن ،واتە هوین یێ دكوژن ،هیچ ئەگەر بۆ نینە و پێوەندیێن وە دگەل ئیرانێ گەلەك د باشن ،ئەگەر هوین لێ

بگەرن بارزانی بۆ چارەسەریێ بێتە ڤێرە نە زیان ب وە دگەهیت و نەژی ب ئیرانێ".
دۆسكی تێگەهشتن كو ئاخفتنێن وی كارتێكرنا خۆ هەبوو ،سۆبەر گوت "ئێك دوو رۆژێن دی دێ تەلەفوونێ
بۆتەكەمەڤە ،پشتی چل و هەشت دەمژمێرا دۆسكی سەرەدانا وەزارەتا دەرڤە كرەڤە ،سۆبەر گوت "گەلەك باشە ،ب مە
هاتە راگەهاندن كو ئیرانی دێ رێیێ دەنە جەنەراڵ بارزانی بچیت" لێ سوپەر خویار كر كو هندەك مەرج هەنە بۆ ڤەمانا
بارزانی ل ئەمەریكا ،ڤێ جارێ پێدڤییە لسەر حسابا بەریكا خۆ بهێت ،نابیت نە پێوەندیێ دگەل میدیایێ بكەت و نەژی
راگەهاندنێن سیاسی بدەت ،دۆسكی رازی بوو ،لێ گوت ئەویژی مەرجێ خو هەیە ،ڤێ جارێ بارزانی لبن كۆنترۆال
 CIAدا نابیت ،دێ یێ ئازاد بیت و هەر جهەكێ بخوازیت دشێت بچیتێ ،دویر ژ وێ چەندێ كو چاڤێ رۆژنامەڤانان پێ
بكەڤیت.
سەرەدانا ویالیەتێن هەڤگرتی دەكەتەڤە
ل حوزەیرانا  ،7511بۆ جارا دووێ مەال مستەفا بارزانی ل بالەفرگەها جۆن ف .كێنیدی ژ بالەفرێ هاتە خوار ،دۆسكی
كو ل تێرمینااڵ Terminalبالەفرگەهێ چاڤەرێی بارزانی دكر ،چاڤێ وی ب زەالمەكێ بەژن بلند كەفت و هەر زوی
نیاسی و زانی كو ئەفسەرەكێ  CIAبوو و یێ چاڤەرێی سەركردەیێ كوردی بوو ،كابرا ئەو چەند رەتكر و گوت بتنێ
ئەو بۆ بخێرهاتنا بارزانی هاتییە چونكی لبەرێدا وی ئەو دناسی ،هەر چاوا بیت و سەرباری مكوربوونا سۆبەرژی ،لێ
ئاژانسێ هەر ل دەستپێكی و لجهێ هەلگرتنا بارزانی و مەسروفاتێن وی دان و یا بەردەوام بوو ،كو بارزانی بۆ
پشكنین و چارەسەریێ چوو مایۆ كلینیك ،ئەفسەرەكێ  CIAژی ل وێرێ بوو ،كو چوو واشنتۆنژی ئاژانسێ سویتەكا
جوان ل شۆرێهام هۆتێل بۆ بكرێ گرت ،ئەو هەمان سویت بوو یاكو پێنج ساال بەری هنگی سپیرۆ ئاگنیو لێ هاتبوو
مێڤانداریكرن لدەمێ جێگرێ سەرۆكی بوو ،ئاژانسێ ئێڤاریخوارنەكا باش بۆ بارزانی دگەل مەزنە كەسایەتیێن
رێڤەبەرییا ئۆپەراسیونان و وەزارەتا دەرڤە رێك خست.
 CIAو ساواك ،وەك جارا بەرێ بزاڤ كرن بارزانی رازی بكەن داكو ڤەگەریتە ئیرانێ ،لێ ڤێ جاری ب هەموو
شێوەیەكی بارزانی ئەو چەند رەت كر ،چونكی هەتا وی رادەی ژی هێشتا باوەری هەبوو كو ل ڤێرە دشێت هزرا
ئەمەریكاییان بگوهریت و زانیژی ل ئیرانێ هیچ تشتەك بۆ كوردان بدەستڤە نەدهات هەتا كو بشێت بۆ بكەت و ئەو
چاڤدێرییا نوشداری یا لڤێرێ بۆ دهاتە كرن ل ئیرانێ بدەست نەدكەفت ،كو بارزانی یێ مكوربوو لسەر نەچوونا ئیرانێ،
 CIAپارە لێ بڕی.
دۆسكی خانییەك ل تاخەكێ الیێ چەپێ یێ جۆرجتاون بۆ ڤەدیت ،نێزیكی سالەكێ ل وێرێ ما و پشترا ل بۆتۆماك
دەربازبوو و بەرەف ماكلین چوو ،بارزانی د دەمێ دیاركریدا سەرەدانا مایۆ دكر و دناڤا وان سەرەداناژی دا ،ل
هەردوو نەخوشخانەیێن زانكویا جۆرجتاون و نەخوشخانەیا سیبلی ،رێدیۆلوجی چارەسەرییا كیمیایی بۆ دهاتە كرن،
پەنجەشێر ما لبەردەستان و ئەویژی كێم و زێدەر شیا ژیانەكا ئاسایی دەرباز بكەت ،چاڤپێكەفتن ب سیناتۆر جاكسن و
پرۆكسمایەر و جۆرج مینی و ئەندامێ كۆنگرێسی ستیفن سۆالرز یێ نیویۆرك و یێن دنژی ئەنجام دا ،هێشتا گەلەكێ
توورە بوو كو وەزارەتا دەرڤە رێ پێ نەددا دناڤ جڤاكیدا دەركەڤیت و هەرچەندە رۆژنامەڤانا گەلەك فشار دكرن بۆ وێ
چەندێ چاڤپێكەفتنێ دگەل بكەن ،لێ ب ئەگەرێ قەدەخەكرنێ هشتا توورەتر دبوو.
ل بوهارا 7511ێ ،رۆبێرتا كۆهین ،رێڤەبەرا جێبەجێكار یا كومكارا نیڤنەتەوەیی بۆ مافێن مرۆڤی  /ل وی دەمی گرووپا
ئێكانەیا دیار یا مافێن مرۆڤی بوو ل ئەمەریكا /بارزانی بۆ ئۆفێسا خۆ ل نیویۆرك گازی كرن ،لسەر پێشێلكرنا مافێ
بارزانی بۆ وێ چەندێ ب ئازادی ب ئاخڤیت ،كۆهین ژ وەزارەتا دەرڤە تووڕە بوو ،كۆهین بەڵگەیێ وێ چەندێ بوو
كو حكوومەتا فیدرالی دشێت دەڤێ كابرایەكێ بیانی بگریت هەیاكو نەشێت باخڤیت ،لێ نەشێت دەڤێ وێ بگریت و بۆ
رۆژنامەڤانان نە ئاخڤیت ،چونكی ئەو هاوواڵتییەكا ئەمەریكایی بوو ،كوهینێ ئەو خەباتكارێ پێر یێ كورد ئینان
لهەمبەری راپۆرتزانان دا نیشادان ،داخواز ژ رۆژنامەڤانان كر پرسیارا ل وێ بكەن و ئەوێژی ژالیێ خۆڤە ئەو پرسیار
ئاراستەی بارزانی دكرن و ئەویژی ب بەرهەڤبوونا راپۆرتزانان بەرسڤێن كۆهینێ ددان ،ئەو چەند بوو ئەگەرێ

نەرازیبوونا وەزارەتا دەرڤە یا ئەمەریكا ،لێ ل وی دەمی هێنری كێسنجەر نەمابوو وەزیرێ دەرڤە و رێڤەبەرییەكا
دیموكرات كو دگوت پشتەڤانییا مافێن مرۆڤی دكەت ئۆفیسا وی وەرگرتبوو ،ئێدی بارزانی خەما سنووردەربازكرنێ
نەما.
ئەو گڤاشتنا بارزانی كری وەها ل كۆنگرێسی كر ئێك هزار كوردێن عیراقێ ب پەنابەر ل ویالیەتێن هەڤگرتی بێنە
وەرگرتن ،لێ هەر هند بوو چدی نە ،هەرچەندە گەلەكێ پشتراست بوو كو دشێت سیاسەتا ئەمەریكا وەكی بەری
لهەمبەری كوردان ڤەگەرینیت ،لێ نە شیا وێ چەندێ بكەت و نەژی شیا كێشەیا كوردی ل ناڤ كارنامەیا وەزارەتا
دەرڤەدا بسەپینیت.
كورد وەكی هەرجار هاتنە پشتگوهخستن و بارزانیژی ژ جاران پتر هاتە پشتگوهخستن ،مۆریس دراپەر رێڤەبەرێ
ئۆفیسا وەزارەتا دەرڤە بۆ كاروبارێن باكورێ عەرەبی هەتا دەمەكی پێوەندی ب پێشەوایێ كوردانڤە هێال ،بارزانی
كەیف ب گرنگی پێدانا دراپەری دهات ،لێ ل سااڵ  7511دراپەر هاتە بلند كر بۆ بریكارێ هاریكارێ وەزیری و
پێوەندیێن خۆ دگەل بارزانی دانە مێری ئان كەسی ،فەرمانبەریا كەیسی گەلك ژ یا دراپەری نزمتر بوو ،لێ ژنایەتییا وێ
پتر ژ نزمایەتییا پۆستێ وێ بارزانی بێزار كربوو ،ژالیێ ویڤە ئەو چەند رامانا وێ یەكێ بوو كو ئێدی ویالیەتێن
هەڤگرتی هیچ گرنگییەكێ پێ نادەت و ب هیچ شێوەیەكی ب گرنگ نزانیت ،دگەل دراپەر هەمی دەمان لسەر خۆ زال
بوو و باسێ بێ ئومێدییا خۆ كو ل 7519ێ ئەمەریكا ئەو پشتگوهستبوو ،لێ دگەل كەیسی هەر لدەستپێكێ دان پێدان
كر ،هەتا ل 7511ێ درەنگییا رۆژەكێ بارزانی هەمی تشت گوتن و هەر چی یا د دلێ ویدابوو لدور وێ نەپاكییا كو
نابیت لێبورین لهەمبەر بهێتە كرن هەمی ب رویێ وێ ئافرەتا جەحێلدا هەلرێشت.
ب بۆچوونا دۆسكی بارزانی گەلەك داخبار بوو ب وێ باوەرییا ب ویالیەتێن هەڤگرتی دابوو ،ئەو بوو جارەكێ تێبینی
دا و گوت "ئەگەر من زانیبا ئەمەریكا گەلەكێ هوسا تێكەلە و كەس نزانیت ژ كیڤە هاتینە ،من هیچ دەمەكی ئەڤە نەدكر"
جارەكا دی گوت "چاوا بزانم  CIAپشكەكا ڤی نەتەوەی نینە و كونگرێس و گەلێ ئەمەریكا حەزژی ناكەن؟".
هەر ل 7511ێ حەتا دەمێ مری ل 7515ێ بارزانی كەفتبوو ژێر بارێ گرانێ هەستكرنا ب نەسەركەفتنێ ،گەلەك
جاران گازندە ژ خەلكێ دی دكر ،لێ هنەك جارانژی بەرپرسیارییەتی دئێخستن ستوویێ خۆ ،جارەكێ ل هاڤینا 7511ێ
لدەمێ بارزانی دگەل قەزاز و دۆسكی و كەریم و جەمال عەلمدار /نوێنەرێ بەرێ ل لەندەن /بهەڤرا ل رێستۆرانتەكا
رۆهەالتا ناڤین ل واشنتۆن دی سیدا نان دخوار ،زەالمەك ل مێزا وان نێزیك بوو ب عەرەبی دگەل وان ئاخڤی ،كابرا
پرسیار كر "هوین كوردن ،وە نینە؟ من گوهـ لێ بوو هەوە ب كوردی دئاخفت" كابرا خو ب ئاشووری داناسین ،كو
گەلەكن ژ ئەنجامێ ژكەستنا شۆرەشا بارزانی وانژی هندی كوردان بجهـ هێال ،ئەوی بارزانی نەدنیاسی ،ئێكسەر گوت
"كا بێژنە من ،چاوا ئەو زەالم ،بارزانی كو پێدڤی بوو گەلەك یێ زانابیت ،چاوا بوو ئەو نەزانین كر و باوەر ب شاهێ
ئیرانێ كر؟" بارزانی بێدەنگ بوو ،لێ ئەوێن دی گوتە كابرای هەرە سەر رێكا خۆ ،لێ ئەو دەمێ ئەوان ئەو
رێستۆرانت بجی هێالیی عەلمدار تێبینی كر كو بارزانی گەلەك بێدەنگ بوو ،عەلمدار خواست دلێ وی بدەتەڤە و ئەو
ئاخفتنێن كابرایێ ئاشووری كرین بێزار نەكربیت ،ب دەنگەكی كو هەما دهاتە بهیستن ،بارزانی بەرسڤ دا و گوت "نە،
ئەوا كابرای گوتی هەموو راست بوو ،ئەز یێ نەزان بووم" ،هەڤالێن وان یێن ئەمەریكاییژی بزاڤ كرن بارزانی بیننە
خوار ،ئینا بیرا وی كو د ژیانا خۆدا كارێن گرنگ بجهـ ئینانە ،پشتراست كر كو هەمی دەمەكی دێ وەك زەالمەكێ مەزن
د مێژوویێدا مینیت ،لێ دەمێ دخواستن باوەریێ پێ بینن هەتا یاداشتێن خۆ بنڤیسیت ،ب توندی ئەو چەند رەت كر،
جارەكێ د بەرسڤێدا گوت ،ئەگەر سەركەفتبام دا نڤیسنم ،لێ ژیانا من هەر شكەستن بوو ،هیچ تشتەك نینە هندێ گرنگ
بیت سەنگا ڤەگێرانێ هەبیت".
پەنجەشێرا بارزانی حەتا درەنگییا 7511ێ ما لبن كۆنترۆلێ ،لێ پاشی بلەز بەاڵڤ بوو و ساخلەمییا وی خرابتر بوو،
پشتی هنگی كەفتە ناڤ نڤینا و ل كانوونا دووێ یا  7515ب بالەفرێ بۆ مایۆ كلینیك هاتە ڤەگوهاستن ،كو بارزانی
چوو ،دوكتورێ وی ب خەمباریڤە گوتە دۆسكی "وەسا بزانم ئێدی نا بینمەڤە".

بارزانی چوو مااڵ خۆ ل ماكلین ،دەستپێكا شوباتێ بوو ،كو زانی دوكتور نەشێن چ بوو بكەن ،بارزانی بریاردا ڤەگەریت
و ل ئاخا كورداندا گیانێ خۆ پێشكێش بكەت ،ئەڤجا بال ئەو ئاخ یا كوردستانا ئیرانێژی بیت ،دۆسكی راسپارد هەتا كو
گەشتا بالەفرا وی بۆ ئیرانێ رێك بێخیت ،لێ ئەو پالن ئێكسەر تۆشی ئاریشەیێ بوو ،كو هێال ئەسمانی زانی لدەمێ
گەشتا ویدا بارزانی پێدڤی ب سلێندەرا ئۆكسجینێ هەیە ،داخوازا راپۆرتا نوشداری لێ كرن هەیا كو بێژن ساخلەمییا
وی هند یا باشە دشێت د گەشتا خۆدا ب سەالمەتی بگەهیتە جهێ خۆ ،دۆسكی دڤیا بالەفرەكا تایبەت بۆ بگریت ،لێ دیار
بوو كرێیا وێ گەلەك یا گرانە.
بارزانی هێشتا هەر ل مااڵ خودا بوو ل ماكلین و لدوماهی حەفتییا مەها شوباتێ ،باسكێ وی یێ راستێ ب ئاستەكێ
ترسناك وەرمی و پڕ ژان بوو وەك دەفێ لێ هات ،ئدریس و دۆسكی و موحسن دزەیی /دڵسۆزێ دێرینێ بارزانی/
زۆری لێ كر هەتا بچیتە نەخۆشخانێ ،لێ بارزانی نەسیحەتا وان رەتكر و گوت "نەشێن هیچ تشتەكی بۆ من بكەن" لێ
دوكتورەك بۆ گازی كر ،ب ئاموژگارییا دوكتوری بۆ وێ چەندێ وەرمینا زەندا وی بهێتە خوار و بهێتە هشك كرن و
ژانا وی بهێتە راوەستان ،بارزانی رازی بوو بچیتە نەخۆشخانەیا جۆرجتاون ،دۆسكی و فەرهادێ نەڤیێ بارزانی
لدەمژمێر  1سپێدێ حەتا  1ئێڤاری لدەف بارزانی دمان ،ئدریس و موحسن دەزەیژی نوبەتا شەڤێ دمان ،ل دەستپێكا
ئادارێ ساخلەمییا بارزانی وەها باشبوو كو نوشداران سۆزدانێ دێ بەلگەنامەیا گەشتكرنێ بۆ ئیرانێ بۆ وی دەربێخن.
كو دۆسكی و فەرهادە بارزانی سپێدەیا رۆژا 1ێ ئادارا 7515ێ گەهشتنە نەخۆشخانەیێ ،دیتن رەوشا بارزانی گەلەك
باشتر بوویە ،ئاگەهـ لخو هەبوو و د ئاخڤی و هیچ ئازارەك نەبوو ،ئەو رۆژ بێی هیچ ئێشەك دەرباز بوو ،نێزیكی
دەمژمێر پێنجی ئێڤاری بارزانی ڤیا لسەر تەختێ وی راكەن و ببەنە سەر كورسییا /عەرەبانە /و روننتە خوار ،نە
دۆسكی و نە فەرهاد هیچ تشتەكێ نە ئاسایی د وێ چەندێدا نەدیت ،بەری هنگی چەند جاران وەها بو كربوو ،دۆسكی
كورسیا ب تایەرەڤە بۆ پاڵدا تەختێ وی و فەرهادژی كو خورتەكێ تژی و بهێز بوو ،دەستێ خۆ لبن پشتا ویرا بر و
ئەوێ دنژی ئێخستە بن پیێت وی كو بەری هنگی ئەو كار كربوو ،لێ دەمێ فەرهادی ڤیایێ باپیرێ خۆ هەلگریت ترسیا
دەمێ دیتی یێ سوور بووی ،ئێكسەر پیرەمێر لسەر نڤینێن وی داناڤە ،بارزانی دەمەكێ بێهنا خۆ ڤەداو پاشی فەرمان ب
نەڤیێ خۆ د اڤە دووبارە راكەتەڤە ،فەرهاد هەست كر دووبارەكرنا وێ چەندێ كارەكێ راست نینە ،لێ ب فەرمانا وی
كر ،چونكی وەسا هاتییە پەروەردەكرن كو ب هیچ شێوەیەكی فەرمانا باپیرێ خۆ نەشكێنیت.
هەر دەمێ فەرهاد بو جارا دووێ هەلگرتەڤە ،بارزانی سوور بووڤە ،سەرێ وی بۆ ژێهەلچوو و پاشی ب الیەكیدا
شوور بوو ،دۆسكی بلەز گازی سستەرەكی كر و پشتی چەند خولەكان دكتورەك هات ،تەكەز كر كو مەال مستەفا
بارزانی گیانێ خۆ ژدەستدایە.
فەرهاد دەسكێ تەلەفۆنا تەنشت تەختێ باپیرێ خۆ هەلگرت و دەست پێكر دا كو ژمارا ئدریسێ مامێ خۆ ل مال ل
ماكلینز لێ بدەت ،ژمارە ب باشی دزانی ،لێ ل وی دەمی نەشیا بینیتەڤە بیرا خۆ ،تەلەفۆن داناڤە و بزاڤ كر لسەر خۆ
زال بیت ،دووبارە ژمارە لێداڤە ،لێ بتنێ چەند ژمارەیەك ل بیرێ مابوون و لدوماهیێ دۆسكی ژمارە بۆ گوت و ویژی
تەلەفۆن كر.
تەرمێ وی برە پرسەخانەیەكێ ل واشنتون ،رۆژا پاشتر ب سەدان كورد ل ژۆرا چاڤەرێكرنێدا بوون ،لەزكرن بو وێ
چەندێ بۆ دوماهی جار رێز و حورمەتا خۆ ب سەركردەیێ خۆ یێ نەمر دەرببرن ،ل 9ێ ئادارا 7515ێ ،تەرمێ
بارزانی ل ناڤەندا كابینەیەكا پلە ئێكدا د بالەفرەكا بیۆنگ  141یا هێال ئەسمانیا ئیرانێ هاتە دانان ،ئدریس بارزانی و
فەرهاد بارزانی و فەرهاد بارزانی و موحسن دزەیی و محەمەد دۆسكی ب درێژییا وێ سەفەرا درێژ بۆ ئیرانێ دگەلدا
بوون ،سپێدەیا رۆژا پاشتر ل تەهران تەرمێ وی و هەڤسەفەرێن وی ب باوەشینك /هێلیكۆپتەرەكا /سەربازی یا ئیرانێ،
بۆ باژێرەكێ بچووك یێ رۆئاڤایێ مەهابادا كوردستانا ئیرانێ نێزیكی سنوورێ عیراقێ هاتە ڤەگوهاستن ،حەشامەتەكا
گەلەك مەزن كو فەرهاد بارزانی بەری وی دەمی دژیانا خۆدا وەها نەدیت بوو ،بۆ دوماهی جار بخێرهاتنا بارزانی
دكرەڤە ،زەالم د گریان و بەرێ چەكێن خۆ دانە ئاسمانی و تەقە كرن ،دەنگێ گرییا ئافرەتانژی دهات ،خەما ئەو گەلێ
دان پێ نەهاتییە دان پێلێن خۆ هاڤێتن و ل دەشت و دەر و چیایێن كوردیدا دەنگ ڤەدا.

پشتی مری چاڤ ژ خەلەتیێن وی هاتە گرتن ،مستەفا بارزانی هیچ دەمەكی نەشكەستییە ،بەلكو هەر ئەو قەهرەمانە بوو
كو هەموو ژیانا وی هەر وەها بوو ،مەزنترین مەزن بوو كو كوردان حەتا وی دەمی نیاسیبیت ،رۆژا 1ێ ئادارێ چوار
رۆژان ژ وی دەمی یا كێم بوو دەمێ حەمەرەزا شاهێ پەهلەوی ل بالەفرێ هاتییە خوارێ كو ل جەزائیر ڤەدگەریا و ئەو
فەرمانە دا كو بارزانی و گەلێ وی وێران كر و رەوانەی ڤەشارگەهێن وان كرن ،ئەڤەژی پشتی چەند حەفتییان بوو كو
حەمە رەزا پەهلەوی لسەر عەرشێ وی هاتە دەرێخستن و كەفتە بەر كەرب و كین و نفرینین گەلێ خۆ.
نامەیا كێسنگەر بۆ بارزانی
فایال تایبەت یا محەمەد دۆسكی نوێنەرێ پارتی دیموكراتی كوردستان ل واشنتۆن ،ل سالێن 7511ێیاندا ،ئەڤ (پەرێ
بێ الپەر)یێ پێوەندیكرنەكێ كو لسەر الپەرەكێ رەسمی نەهاتییە نڤیسان كێمترین پێناسە تێدایە (ساڵڤێ هیچ ناڤەك لسەر
نینە ،هنارتی بتنێ سەرێ پیتا ناڤێ خۆ لێدایە) ،باوەر دكەین كو نامەیەكا رەسەن بیت ،ژ وەزیرێ دەرڤە هێنری
كێسنجەر بۆ مستەفا بارزانی هاتییە نڤیسین و ب رێیا كەنالێ  CIAپێ هاتییە گەهاندن.
 11شوبات 7519
ئەزیزێ من جەنەراڵ:
من گەلەك پێ خۆش بوو كو من پەیاما 11یێ كانوونا دووێ یا 7519ێ وەرگرتی ،دخوازم وێ چەندێ بزانی كا ئەم
چەند رێزێ لتە و گەلێ تە و ئەوێ بەرخودانا ئازایانە دگرین كو تو دكەی ،ئەو ئاستەنگێن رێیا تە گرتین بترسن ،دشێم
وە پشتراست بكەم ب ئەگەرێ وێ گرنگییا ب نامەیێن وە ددەین ،دێ باشترین گرنگی ژالیێ بلندترین ئاستێ حكوومەتا
ویالیەتێن هەڤگرتیڤە وەرگریت.
ئەگەر هوین بخوازن نوێنەرەكێ باوەرپێكری بۆ واشنتونێ رەوانە بكەن هەیاكو پێزانینێن زێدەتر لدور رەوشێ ب
حكوومەتا ویالیەتێن هەڤگرتی بدەت ،ئەم شانازیێ دكەین و دلخۆش دبین پێشوازیێ لێ بكەین ،باوەر دكەم وەزیری
گرنگییەكا دیار ب پاراستنا وان شیانان دایە كو مە كرین و نوكەژی هەر دكەین ،بتنێ لجهێ وی ئەگەری ،سەرباری
گرنگیدانا مە ب سەالمەتییا وە ،كو دوودلم پێشنیازا كومبوونێ ل ڤێرە دگەل وە بكەم ،ئومێد دكەم نووچیێن وە بزانم.
هڤییا باشییا وە و رێز و حورمەتا من قەبوول بەفرەموون.
هـ.ك.
ژێدەر
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