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  .ر نوه حاجی ئه . ... و تاوانباری ینک و پدک که ڕاپۆرته
 ١٢/١٢/٢٠٠٦  

هیچ ، دا رینه م دنیابه نجکی ئه  هیچ کو له،  یان بینیبتمان وه ی بیستبتمان یان خوندبتمانه نده وه ئه
کی کاتکدا هیچ کار له، زاف لنادات مۆی کوردستان الف و گه التی ئه سه شنی ده  چه نک به الیه
تک  سه هیچ ده، داش رینه م دنیابه هیچ کونجکی ئه له. رنج بت ی سه  جگه که  وتۆیان دیار نیه ئه
وتودا   ووتانی دواکه له.  پاندوه سه  خرایی خۆی نه ی ئستای کوردستان به ته سه م ده ی ئه نده وه ئه
  وه ربازیه  ڕگای سه  له و گۆڕانه  ئهزووزووش ،ت سه  بۆ گۆڕانی ده هک ربازی هۆیه ی سه وه ڕانه گه هه
  مان هاتنه چی ئه که. ن که  ده که وت تا کۆنترۆلی بارودۆخه ندین مانگیان ده چه، م به، درت نجام ده ئه
خۆی  ی مژووش له نده وه ئه. یانکان دروسته نا  رامه ج کردنی مه  جبه وتنه ست که موده ر حازری وده سه

ل و  زانی گه ر ناحه رامبه به مزان له که خۆبه،  ته سه م ده ی ئه نده وه تک تا ئستا ئه سه یچ دهه، گرتبت
  .  بووه ل نه ر گه رامبه زلزان به خۆبه
کو زۆر گل  به، وار و لزان نین ک سیاسی و خونده  نه مانه  ئه ن یمان ده نجامی توڕه ئه ندک جار له هه
  . فامیشن و نه
ی ئاشکراش  کی ساده هی گه به، بن  لزان نه مانه  ئه  که بووه رگیز الم وانه حای خۆم هه شبه م به به
مۆش  ئه شاخ و چ چ له، ی رابووردوو ده  نیوسه ت له سه می ده ره ی هه ر لوتکه سه ستنیانه له ڕاوه،  یه وه ئه
  . شاردا له
ر  گه  خلیسکاندان و ئه ی کورد له وه ته زانی نه ر ناحه رامبه می بهوا رده به ه ب مانه  ئه م ئایا هۆی چیه به

  له،   ران بووه ندی داگیرکه وه رژه به ھا لهن ته،  وه ه گرتبت وه چکه  بهش خۆیان کورتیکی یه بۆ ماوه
  . ی کورد وه ته  نه ی تر له برکی کوشنده بۆ زه، کردن و خۆئاماده وه  خۆکۆکردنه

ی  یانتوانی کشه ک نه نه، وتبوو که  هه لی مژووی که باشترین هه تی ینک و پدک و له  ساڵ حاکمیه١٥
  . ناویان برد ی کردبوو له ره که چه  تازه ک که  هیوایهکو به،  وه  پشه رنه کوردستان بهکی  خهسیاسی 

کان زیاد  کگرتوه یه وه هت  نه کی نوێ له  کورسیه کرد که ان دهینی مۆ و سبه ڕی ئه واوی دنیا چاوه ته
  راسان کردبوو که ب وتورک وفارسی هه ره کانی عه ناسیوناڵ شۆڤنیسته ش وه رئه هه. بکرت

  . دات ڕووده ی  سبه ی که ڕوان کراوه  چاوه نجامه و ئه روادا بوون بۆ ڕگرتن له فاو مه  سه وامی له رده به به
  ی که له و گه یرکردنی ئه سوک سه و به  ته سه و ده ئهمزانی  که و خۆبه) رزانفرۆشی هه (رزانجانی م هه به
م  راهه ر ــ هاملتۆنی فه ی بکه و ڕاپۆرته  ئه مینه زه،  وه عس بوو بوویه ک به هزکی وه وره نگاری گه ره به
  . کرد
 کورد بۆ جارکی  که   هاتوه وه کاتی ئه، یانزانی کانی کوردستان ده ره  داگیرکه ر ـــ هاملتۆن و ڕژمه بکه

  . کار بھنرت  به که جیاجیاکانی کشه نه نگی الیه و بۆ پارسه و  کبشی فیدا وه نه تر بکه
، کی کوردستان بوو تای تکشکانی هیواکانی خه ره سه، کانی ینک و پدک تای تان و ئاودیوه ره سه

 عراقی  زۆری کوردستان له نی بهبی  مارهی و نده ڕی کورد کوشتن و دواتریش دزی وگه  شه دان به درژه
روی  ندین بیاری سه  و چه شنه و چه ندین ڕاپۆرتی له کو چه  به و ڕاپۆرته ک ئه ی نه مینه زه، خوناوی

  .  ر کردوه کی مسۆگه خه
کی  خهمژینی بزاری   هه له جگه، رۆکی کۆماریش رم و سه تی هه رۆکایه ی سه که رمنانه  شه تیه زایه ناڕه
زاری  رمه کی شه یه ڕه ند الپه ڕۆژانیش دت و مژووش چه.  تی کوردستان زیاتر شتکی تر نیه ینه شمه به

  . گرت  خۆ ده  له یه مدیده  سته وه ته م نه تری ئه
  . ؟ین  چی بکه ی ئمه ئه
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و تاوانه  ن بهستکرد کی کورد زمان و هه  ڕق وبزاری خه که ی ڕاپۆرته وه دوای بوبوونه ر به هه
و  سته وێ ده و له لره.  وه رز بووه به، یکا ی کورد ده وه ته ر نه رامبه به مریکا له ئه جارکی تر  ی که یه ره وه گه 

  . کرت  دروستده و ڕاپۆرته ربین دژی ئه تی ده زایه  بۆ ناڕه کۆمیته
  .   بووه  جموجوه و سوراوانی ئه وشی ههت،  کانی ینک و پدکه  ونه وه قزه نجامی کرده رئه  سه گژاوک که

ت و برستی و  سه رانی ده پاندنیش بۆ سه دزی وتانی خۆسه، ڕینیان کرد کی کوردستان ڕاپه خه
  . ر ماوه شی بۆ جه که ری و خون ڕژانه ده ربه ده
رانی  سه. یان کردبژاردن شداری هه به، ی کورد رخستنی کشه تی سه نیه ڕی دسۆزی و به و په کی به خه
بۆن  وانی سوری پله وناوا بنیات بنن و شه ملیاردر و فرعه خۆیان دا ببنه  تیان به رعیه ت شه سه ده
ی  ی زستان و قرچه رماو سۆه  تاریکستانی سه ریش له ماوه ی چراخان بۆ خۆیان بخوقنن و جه رامه وبه
  . جبھن رمای هاویندا به گه
تکی  سه ده،  وه ینه زیندو بکه، جاش نین جارکی تر دزو فایلدار و کۆنه مادهن ئا  دهکی  خه شک له به

  . شی خۆمای ت ڕه  زۆردارکی نیه  له باشتره، ی دیموکرات بگانه
ند  مه وه ی تر ده نده وه  و ئه وه انی کوردستانهک  گیرفانی ملیاردره چته ک بکرت ده یهچر  هه چونکه

  . بت کی کوردستان خراپتر ده  ژیانی خه ندجاری تر ش چه مه به، بن ده
 دواڕۆژکی  ر دسۆزی وهیوا بوون به سه ری له کاریگه، ی ینک و پدک نده بت نادیموکراتی و گه م ده به
  . بت نه، ژاران نانی قوڕگی هه  خۆفرۆشان و دزانی پاروه شی دوور له گه
کان  فاشستهمریکاو تیرۆرستان و  ی نوان ئه وتنه و ڕکه ر ئه رامبه ک به هتی زایه ر ناڕه  هه باشتر وایه وه
  . بت  نه وه ی کوردستانه نده تی گه سه  دیدی ده ندی به یوه دوور و نزیک په، کرت ده
   
   


