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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق! ! ... ! ! ... يي هؤشيار هؤشيارييزةنطزةنط
  

 كة،  ئةمريكايِر ملهويجؤريكة لة كار،  قوتابياني ناوخؤييهيرش بؤ بةشيكويدا  ِرانةداشةولةم كةيئةوة
 يوةك ِرةفتار ئةمةش.  ليبوردن دةكاتيا داوي دي و ئةوص هةلَدةستي ثيياز سةربيسةركردةيةك
 لةو يبؤ ئةوة،  تريوجةيةكلير بكةنة فةلدةيانةويت هةول. ةندةيك  كة ثيادةيان كردووةوهةميشةييان
 ئيراق نزيك  ِرؤذ لة هةلَبذاردينياِرؤذ لةدو، نة كةميك هةناسة بدةن كةلةسةريايئاستةنطية
 كة يضوون ئةوان ئةوة. ونداية لة هةلَضي مةترسيةوةيةكيشدا زةنط هةر نزيك بوونلَلةطة، دةكةوينةوة

ةوخؤ لةخؤيان  سةركردة كورديةكان ِراستي دلَصوةناشيانةو،  ناكةنصجيبةج ص كورد دةخيوازطةيل
! .  لةبريبكةن58 ي ياساي كةركوك و بةند بووين كوردستايني مةسةلةيدةيانةويت خةلَك. نبِرةجنين

. ارةدا بضن ئاق ِراطياندنيش بةوذانسةكاينةيةوة خةريك بكةن و ثيدةضيت ئا بةو مةسةليماوةيةك خةلَك
ك بزانن كة ئةو ملهوِرانة با ضا.  دةكريتكة تيبيينئامادةترة  كورد زؤر لةوة وورياترو م طةيلالَةب

 كة كرديان يةكةجمار و دواهةمني جاريان دوذمنكاريةيتنام شؤِرشطيِرترو طةورةترة ئةو كوردستان لة ظ
 ي هةميشةيسيتاو بةريتانيا دؤو بزانن كة ئةمريك بةئاطا بينةوةي سياسيم دةبيت سةركردةالَبة. نابيت

ثؤشكيك نةوت  ي كوردو دنيا بؤ بةرذةوةندطةيل.  هةميشةينيي بةرذةوةند بةلكة دؤسيتكةسنني
  . دةفرؤشن
كرئةم هيا بؤ بةشيرشة بؤسةر نيشتمان و كةرامةيت.  نيية و بةسي ناوخؤييشة تةبةلَكة هي 

كاتيك لة .  ثايتةختدايولير لة هةيكةة و حكومةتي كورديتالَبؤسةر دةسةهيرشة ، كوردستان
  كايت حكومةيتيِرةزامةند،  لةمةِر خؤيانيبة قسة، تيدا بوو  تريؤريسيتيلوجةيان دا كة بنكةلفة

 بلَيت تريؤريستيش ظ ثيكرد ئةمة وادةكات كة مرؤئةوجا هيرشةكةيان دةسيت،  بةغدايان وةرطرتكارتؤين
ئةم .  لة هةوليري ناوخؤييضةك و بةشيكص بيةلَكة بووة بؤسةر خئةو هيرشة لةناكاووجة وةك للة فةل

يدا  تطوماين. ؟  بةِريكةوتةوة،  بووي سةربازيئايا ئةمة هةلَةيةك.. ص ثرسيار دةورذينِرةفتارة دزيوة طةيل
 لة ثشت يئايا ض..  دةكةني كورديةقام و شي سياس سةركردايةيتيمالَ وةضاوةِرواين! نةخير، نيية
ديسان !  ِرزطاريداي كة لةسةرةتاي خؤئايا كايت! ؟ وةيةا شاريةردةوة هةية لةكوردو سةكردايةتيةكةث

 يلةنيو ئةوانةشدا كاك وةج،  فِرؤكةوايني هةلَةيةكبوونة قورباينئةو ثؤلة ثيشمةرطةية ، طواية بةهةلَة
  . ؟ يكةوت بوو لة ثشتةوة بوو يا هةر ِري و سةربازي سياسيئايا ئاماجنيك،  بووبارزاين

كة ،  سةربازيدايم هةنووكة لة كردةوةيةكالَبة.  طةالن بووة ميذوو ميذووة ئةمريكا دوذميني لةوةتةصبةلَ
! .  طةالني قادر بوونةتة دؤست و ِرزطاركةربة قودرةيت، يان خؤيان كرديدذ بة ملهوِرو ئةلَقة لةطوييةك

بةو .. ص و كوصكو.. طؤسالفياويك لة بؤسنة وهةرسك و يؤؤذئةم ِرزطاركةرة ِرؤذيك لة عيراق و ِرص، بةلَ
 كة ي هةولير ِروونتر و ئاسانتر بوو بؤ ئةوةي ئةجمارةيم ئةمالَبة.. هةموو تةقةنيةوة هةر هةلَة دةكات

 ي ترسناكة بؤ داهاتوويئةمة زةنطيك..! .  هةلَةية ياصبزان،  بكاتويةكاينالَمرؤظ هةست بة نياز ط
 حكومةيت،  كوردو ثارتة سياسيةكانثيويستة طةيل! .  و كةركوكي فيدرالَيسةلةكوردستان و مة
 ي سةركردةيةكي هةلةق و مةلةقينةيكةن بةذير ليفةوة بة قسةيةك،  هةلَنةبذيرنيكوردستان بيدةنط

لةبةر ئةوة ؟  كوردستانيان نةكرد حكومةيتي هيرشةكةيان بوو ئاطاداريبؤ ئةوكات كة نياز.. يسةرباز
ئةمة دةقاو دةق بةسةر ئةو "  ثا ويمانةصثا دار بطرة ب"وةك ، نةبوو هيض طرنطيةكيان بؤ دانةنا بوو

بؤية "  نووشسيتين هةرديي دواي بيطانة ثةرسيتيبكة لَسةد سا" ... واقيعةدا دةضةسثيت كة ِرويدا
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ت و بة هةنيت كةك ئةم ِرووداوة وةرداخوازم كة ديزة بةدةرخؤن نةكريكورد وةك طةل و  طةيلبطريي 
  .  بكريتلَ لةطةي ِرةفتاري خؤاوةند حكومةت و نيشتماينخ
  

  2005 جوين ئةلَمانيا
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