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  ر نوه حاجی ئه. ... تی خۆیان  خزمه ان خستهر ــ هاملتۆنیش بکه، ینک و پدک
  

 .١٥/١٢/٢٠٠٦  
.  لی کورده ی دۆستی دسۆزی گه و ڕاپۆرته رقای ئه سه، واوی باشوری کوردستان بت ته  ده فته ههوا دوو

بت فام  و نه گل  نده وه  مرۆڤ ئه زۆر بمانایه
کاتکدا  له. نتدۆستی خۆی بزا مریکا به ئه
کانی  ک هۆی کشه ری دنیادا وه رتاسه سه له

تی  تایبه مریکا به  ئهرپرسانی به، ناسرێ ده دنیا
،  کام ووت ته ن ڕوویان کردوهکانیا رۆکه سه
. ؟ابسوتنر مریکا نه زایی و ئای ئه ناڕه
ب   و بهئاشکرا زۆر بهکان  مریکیه ئه
س نین و  ستی که دۆ  ئمه ووتویانه، ڕوودامان له
  نده وه خۆ ئه، ندی خۆمانین وه رژه دوای به به

کو زمان و چاو  ستی به ک ده نه  کاتک دوورنیه
رۆکی  ی سه که می نامه وه، انی خۆی وکاته ندی ئه وه رژه  قوربانی به  ان بی و کردیانهی کوردی و گوچکه

کی زۆر ڕوون  ئاگاداریه مین دواهه، وه ره سنجهن هنری کی الیه له) فای بارزانی ال موسته مه (پارتی
  . نی کورد ی ب خاوه وه ته بوو بۆ نهئاشکری 

ی  کشه  بۆ  نیه  وه نگ هاتنیانه ته به له، یکات مۆی کوردستان ده تی ئه سه مۆ ده ش ئه رایه م هه ئه
ساتی   ڕوودانی کاره  له نیانه و ترسان تی کوردستانه ینه کی بشمه  کردنی خه واشه کو چه به، کوردستان

  . ن بکهو بماف نگ   بده که و خه کی تر ئه یه  بۆ ماوه وه یه و ڕگه تا له،  ره وه گه
  دویانهی کر و دزییانه بابن ئه، ن و دسۆزن بۆ کورد وکوردستان که ڕاست ده، ر ینک و پدک گه ئه

و  جا ئه. ت وه نی دهکا بۆ دابینکردنی پویستیه ،کی کوردستان ئاگاداری خه به ت  بۆ حکومه وه بیگنه
ئاخر . ن ت بکه وه کو ده  بوونی کورد وه بن ئیعراف به مریکا و ووتانی دنیاش ناچارده چ ئه  کاته

 نگ ته ر دسۆزی و به گه ئه،  کو واشواندویانه به،  دیار نیه تی پوه وه ک ده نهکی  کوردستان هیچ سیمایه
مانکی  رله په، زا شاره تکی بتوانا و نه حکومه. گاش ناچت کۆمه ر له بت هه ی نه که که هی خ وه هاتنه

ر  هه، تی جۆراوجۆری بح رایه به ڕیوه کجارررررررررر زۆری به کی یه یه ژماره، وتوو ولکه شلولی خه مه
،  وه که ندی خه وه رژه ناو به  وبهک رووی خه سه لهخون و ینک و پدکیش   ئاوازک ده ک له زگایه ناو ده به
  . ن که راتن ده  خۆیان تهزووی ئاره به
  شغول کرد به کتان مه واوی خه  ته ی که ند ڕۆژه م چه له، ینک و پدک بۆ زۆتیتان ت بن جاه ک خه ده

ستن  ریکی گربه  و خه گی خۆتان نیه قن شغولیدا ئاگاتان له  مه خۆشتان له،  وه که کانی ڕاپۆرته ڕه الپه
کو  ر وهامتۆن به ک بکه تانزانی نه خۆتان چاک ده، نداودا دارانی که رمایه ڵ کۆمپانیاو و سه گه له
و   له ککه ر یه بکه، نوسی کو خراپتریان ده مان شت به  هه یان بنوسیایه و ڕاپۆرته تر ئه سانکی رکه هه
  که  کی کوردستان باش بیریان ماوه خه،  یه ی کورد هه وه ته  نه  سۆزی بۆ  که همریکیان  ئه تداره سه ده

 جمس  وه  و ئاودیوی ئرانتان کرد ئه وه یتان شاردهن مه قه ک وته ی بقوچنن چه وه  پش ئه کاتک ئوه
، یگرێ رد نه نتان گهی دی ئاغاکا وه بۆ ئه،  وه دزیه هاتن به بۆ نه. کانی کرد دانی ئاواره ر بوو سه بکه
م   ده بۆیه، رببن تی ده زایه ن ناڕه ستان بکهکی کورد خه  داوا له وه کانتانه ڕگای ڕکخستنه له
کوتی  ر  سهی کورد و  کوشتنی ڕۆهرگن بۆ جه مان و ئازاو به قاره  نده  چه  ئوه  چونکه وه دزیه به

  زانی کورد له ر ناحه رامبه  ترسنۆکن به نده وه زار ئه هه، کی داماوی کوردستان کانی خه تیه زایه ناڕه
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خۆ . کانتان  دۆسته وه وانیشه ری ئه سه  تا تورک و فارس و له  بیگره وه کانه به ره عه شۆڤنیستانی
  له په به، یان ووت هات ده ر که هه، ندازیار مابوو  ئه دامی کۆنه  سه موومان چاکمان بیر دت کاتک که هه

  یه سک هه ئاخر که، غانی خۆتان  قه کرده دهکی سڤیلتان  تان قوچاند و خه کردو ده نتان چۆڵ دهکا بانکه
کان و  رزه کرد بۆ مه رباز ده ن دهاگرت تاخۆت ر ده ماوه جه تان له  ڕگه وه ی بیر چوبته شانه ڕه و ڕۆژه ئه
  . ؟ڕ  گه وه خسته کانتان ده کانتان و گومرگه وش دوکان و بازاڕه له

کو بۆ  ی کورد نا به م بۆ کشه به، غدادن ڕوای به فاو مه ریکی سه ر خه ش هه یه م چرکه  تا ئه ئوه
زانی   ناحه  الوازن بھرانبوه نده وه م ئه به،  یه% ١٧ن  ک خۆتان ده  وه  که ی میزانیه% ٨رگرتنی  وه
  . موو شتک ڕازی هه  د به کوه

   


