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  ةرمياينةرمياينططمستةفا مستةفا ! ... ! ... ننيننيصصهبهب  بؤ ئةوةي واز لة كةركووكبؤ ئةوةي واز لة كةركووك  لصرلصردايان لة هةودايان لة هةو
  

بث ئاگاداري حكوومةت و ، هةولثري پايتةخيت كوردستانيان،  ذؤژ پثش هةصبژاردنةكاين عثراق25
گواية ! پاشان داواي لثبووردنيان كرد، داية بةرفذؤكةي جةنگي و بؤمبارانيان كردين، ئاسايشي هةولثر

كةس بذواي پث ، كة ئةگةر جارثك بة ذاستيش هةصة بكات، ئامريكا هثندة هةصةي واي كردووة !هةصة بوو
بؤچي حكوومةت و ئاسايشي هةولثري پثش ، باشة بؤ ئةوةي ئةو هةصةية ذووي نةداية! ناكات

ن مةگةر ئثمةي كورد حكوومةت و پارلةمامنا؟ ! ! مةگةر هاوپةميامنان نني-بؤمبارانةكة ئاگادار نةكردةوة
كوومةيت توركيا كة لة  حكردنةوةي هثمنبؤ، بة بؤچووين من ئةمة تةنيا سيگنالثكي ئامريكا بوو؟ ! نيية

كة سبةي كورد دةبثتة ، يشان دةداتوا پ خؤذا زندووقي چووة بة ئةنقةست لة دةزگاي ذاگةياندين خؤيةوة
م كورد الَبة! خؤزگة وابواية! تاد...  كةركووك و دةوصةت و دةخالةت لة توركيا دةكات و موسص وخاوةين

 لة ياساي 58بذگةي  تازة داواي پةيذةوي هثشتا، پاش نزيكةي دوو ساص لة ذووخاين ديكتاتؤري عثراق
 ويكردين ئةو بذگةيةث پةيذةلةوانةشة ب! كايت عثراق دةكات سةبارةت ئاساييكردنةوةي كةركووك

 بذگةيباشة ئثمة داواي پةيذةويكردين ئث ! ژاردين ئةجنومةين شاري كةركووك بكاتبةشداري لة هةصب
ئاوا ذةفتارمان لة گةصدا ، پيكةوة ئيمزايان كردووة) كة كورد وعثراق وئةمةريكا(، ياسايةك دةكةين

 كوردي باشووري كوردستانيش مؤري ترؤريست لة! ! ميانكث دةصث سبةي ئةمةريكاي هاوپة، بكرثت
نگريكردن لة يةذؤصة ال:من بريهاتةوة كة دةيووتلثرةدا قسةي پريةمثردي گوندثكي كوردستا؟ ! نادات

  ! ! ية و دژايةيت كردين موسيببةتالَئةمةريكا بة
نة اليةنگري ئةمةريكا بث نة لة دژي ،  زياتر شةترةجني ديپلؤماسييت بكات لثرةداكةواتة كورد دةبث

نةك ، ةريكادابةصكوو دةبث سياسةتثكي سةربةخؤي هةبث و فثري دانوستاندن بث لة گةص ئةم، بوةستث
لة ذووداوثكي وادا  يت كوردي و شةقامي كورديالَئةگةر دةسة! هةر داخوازييةكاين پةيذةوي بكات

لةوانةية ئةو كاتة ئةمةريكا كورد بة هاوپيماين خؤي ، كاردانةوةي بة هثز و يةكگرتووانةي هةبثت
، كاردانةوةي بةهثز! نةك الواز، چونكة ئةمةريكا دةيةوث هاوپيمانثكي بةهثزي هةبث، قوبووص بكات

ئةوةيان بة ، مي ئةمةريكا بدةينةوةالَبة چةكي گةرم وة! هةرگيز ماناي ئةوة نية وةكوو فةلووجةييةكان
  ! گووتةي پريةمثردةكة پثي دةصثن شةذي خؤتذثن

  
  بةهثزترين كاردانةوة

  خؤپيشانداين
  مليؤين

  بؤذيفراندؤم
دةيةوث زثتر ، حكوومةيت توركي ودةوصةتة عارةبييةكاندا كة ئةمةريكا لة ژثركاريگةري ئاشكرابووة

  وزياتر
ئثستاش ، بؤ ئةمةريكا! چونكة ئةمةيان لة هةمووي ئاسانترة! پاشةكشة بةهاوپةميانةكةي خؤي بكات

، ماييين بث.. ئيتر ئاييين بث، تا زووة حكوومةتث، دةيةوث بة هةر شثوةيك ولة ژثرناوي هةر اليةنثكدا
 تةنيا زوو دامةزرث وكارئاساين بكات بؤ كةم كردنةوةي ذثژةي سوپاكةي،  بثهةرچي! ! شيعي بث
پاشان دوور نيية كة بة موقتةدا سةدر !  مليارد دؤالر خةرجثيت50نة نزيكةي الَكة سا- لة عثراقئةمةريكا

 بؤ، يان پاش هةصبژاردن، يت سياسي كورد پثش هةصبژاردنالَمن دصنيام دةسة! بصثت ئيسالمي دميوكرايت
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يت كوردي الَهةروةها بؤ ئةوةي دةسة! بةهثز كردين خؤي و سةملاندين لةمةودوا سةربةخؤبووين خؤي

  ! ئيتر ذثگةي يو ئثن وذيفراندوم هةصدةبژثرثت كة بةرهةمي ذاپةذينة مبثنثتةوة
 خؤپيشاندان وذيفراندؤم شثوازثكي خةباتث دميؤكراتييانةي بث توند وتيژيية وئةم شثوازة لةبةريتانيا و

ئةوسا خةصكي جيهان ، هةية و خةباتثكي شارستاين وپثشكةوتووة، ئةمةريكا وهةموو جيهاين مؤدثرندا
ئةگةر كايت ئيمزاكانيش لة ! دةكاتوحكوومةتة دميؤكراتةكان وخودي ئينگليز وئةمةريكاش حيسامبان بؤ

 پثكةوة لة ئةگةر لة ذؤژثكدا، ئةوا دوو مليؤن كةسةكان خؤيان ماوون، ذووي ياساييةوة نةمابث
ئةوا ئيمزاكان تازة دةبنةوة و خؤپيشاندان ، خؤپيشاندان بكةن! هةندةران و كوردستان لة سةعايت سفر

  ! لة بةردةم سةدان كامرياي تةلةفزيؤنةكاين جيهاندا لة ئيمزاش گرنگترة
  ... نخؤپيشاندان و ذاپةذينثكي سپي بؤ ذيفراندؤم بكةي2005. 1. 30با پثكةوة ئةم بةهارة يان ذؤژي 
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