
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان  10:27 27-1-2005

1 

  موكةِرةم ِرةشيد تالَةباينموكةِرةم ِرةشيد تالَةباين! .... ! .... ؟ ؟  بدةم بدةمييدةنط بةكدةنط بةك
  هةولير 

 ضارةنووسساز لة ي ثرؤسةيةكي دادي ثيدا تيدةثةِريت و هةفتةي كوردلةم بارو دؤخة ناسكةدا كة طةيل
  طةيلي ئةو ثرؤسةيةية نةك هةر بؤ هةر تاكيكيئاكام،  كوردستان و لة عرياقدا ئةجنام دةدريتيهةريم

بةلَكو بة هةمان شيوة بؤ هةموو ئةو طةل و نةتةوانة طرنطة كة لة كوردستان و لة ، طرنطةكوردستان 
 هةر تاكيك وةك يلةم قؤناغة ميذووييةدا دةنط، دا لة كوردستانيش كورديبؤ ئيمة، عرياقدا ثيكةوة دةذين
 كورددا بسميت و  طةيل بةرطريكردن لة مافةكايني دوذمنان و ناحةزان لة سةنطةريطوللةيةك واية سنط

  لة ثايتةختةكاين دوورو دريذةيكة ماوةيةك،  ئةو دوذمنان و ناحةزانة دابنيتيسنووريك بؤ ضاوضنؤكي
  كوردستان دادةِرشت طةيل خةون و ئاواتةكاينتة ئةقليمييةكان كؤدةبوونةوةو ثيالنيان بؤ لةناوبردينالَو

  دةستةالَيتي عرياق لة ضنطي سةرتاثا سةرجةم شارة كوردستانييةكان و ئازادكردينيو دوا
 ي ثرؤسة و كوشنت و لةناوبردين ديكةن و تةقةمةيني داونانةوةيخةريك،  بةعسي ِرذيميديكتاتؤريانة
 سةرةكييان و دةيانةويت ئةو ثرؤسةية لةبار ببةن كة ي لة عرياق و كوردستان بووةتة درومشدميوكرايت

 يبؤية هةر يةكيك لة ئيمة،  لة ناوضةكةدا دةباتي نويميذووي يعرياق و كوردستان بةرةو وةرضةرخانيك
 دةنطدان بكةين و دةنط بةو ليستانة  بةرثرسيارييةوة ِروو لة سندووقةكايني كورد ثيويستة بةوثةِريتاك

 دميوكرايت ي فيدرالَي كوردو كوردستان و سيستةمي بؤ سةربةرزيبدةين كة ثالَيوراوةكانيان بة دلسؤز
 ي لة هؤلَي كورد لةو دةنطدةرانة بة دلَسؤزي هةر تاكيكي لة عرياقدا تيدةكؤشن و دةنطينفرة الية

 مافةكانيان دةكةن و مافة ي كوردستاندا بةرز دةكةنةوةو داواي فيدرالَي عرياق و هةريمثةرلةماين
  . مسؤطةر دةكةنتيان دةكةن و ذيانيان  هاووالَ خؤشطوزةرايني و داوا دةهينني كورد بةد طةيلِرةواكاين

 مالَ و  فةرمانبةران زياد بكات و ذياينيهةولَ دةدات مووضة كةواتة ئيمة دةنط بةو ليستة دةدةين
ئيمة دةنط بةو ليستة دةدةين ،  و سةقامطرييدا دابني دةكات ئاسايش و ئاشيتيمندالَةكانيان لة ساية

 ي دوو يان سيكارةبامان بؤ دابني دةكات و لة ِرؤذيكدا بيست و ضوار سةعات كارةبا دابني دةكات نةك ِرؤذ
 بؤ مالَة نةدارو ةدا نةوت بؤ سووتةمةينليستة دةدةين كة لةم زستانة ساردئيمة دةنط بةو ، سةعات

ةين ئيمة دةنط بةو ليستة دةد،  نوييةياِردا بة سةد هةزار دينار لة بازيهةذارةكان دابني دةكات كة بةرميل
دةنط بةو ليستة دةدةين كة ، و قؤرتةضؤلَ  قريتاو دةكات كة ثِر لة ضالَ  شارةكةمان سةرجةمشةقامةكاين

 ي ئةو وايةرانة بطؤِر ئةهليية ال دةبات و لة جيايتي تةليفؤن و موةليدةيهةولَ دةدات ئةو هةموو وايةر
 ي كارةبا بة بن عارددا ِرادةكيشيت و دابني دةكات و ِروخساريكي تةل و وايةر ليس و وايةر يبيدةمسةر

  ! !  هةريم دةداتشارستانيانة بة شارةكان و ثايتةخيت
 يان يئيمة دةنط بةو ليستة دةدةين كة هةولَ دةدات فةرمانبةران ئاسوودةو خؤشنوود بنب و ثارضة زةو

دةنط بةو ليستة دةدةين ! !  ئاراميدا بطةشينةوةيؤيان و خانةوادةكانيان لة ساية خشوقةيان بدرييت
 ِرةسةن و ي بةهرةدارو شاعريي هةموو نووسةر دينيت و بايةخ بة ذيان و طوزةراينيخةونةكامنان بة د

 ي مانطانةي و مووضة ِرةسةن و ضاالك دةداتي و ِرؤذنامةنووس ناسراو بةتواناو ئةدييبيهونةرمةند
 و وةك يجياوازي خاترو خوتور بؤ دةبِريتةوةو بةرهةمةكانيان بة ب و يبي جياوازبةردةواميان بة يب
  ! ! و دةكاتةوةالَيةك و يةكسان بؤ ب

بةو مةبةستةيش ِروو لة ! !  دينيتي ئيمة دةنط بةو ليستة دةدةين كة هةموو ئاواتةكامنان بؤ بةديبةلَ
 24/1/2005! ! اهيلَني دةنطمان بةفِريؤ بضيت كة بةفِريؤ ناضيت دةنطدان دةكةين و نسندووقةكاين


