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 مايف –بة ئثمةي كوردي نةوةي ئةنفال و هةصةجبة و ذاپةذين بصثي ؟ . .چؤن لة ذووت هات
پثكةوة ژيان يان «! ! يان خؤت ووتةين جيابوونةوة خيانةتة- دياريكردين چارةنووس

ئايا . . بكرثت-گةر لة ذثگةي ذيفراندؤمةوةئة، وةيي لة سةردانراوةياساي نثونةتة. . »جيابوونةوة
تؤزث شارةزايي لة ياسا ! نابث پثش ئةوةي هةصي بژثرن، ببورة سةرؤك كؤمار، سةرةك خثص
ئةمذؤ سيانزة ساص پاش . . . ؟ پاشان بثتة گؤ. . ؟  پةيدا بكاتداثو نةتةوةييةكاننةتةوةيي و ن

لة هةندث ياسا و بةرگري لة ، اصةكاين كوردستانيش شارةزاييانتةنانةت بذثك لة من، ذاپةذين
 ساصة خيانةتان لة كوردستان 84ئثوة  پاشان بة پثي چ دةستوورثك! مافةكاين خؤيان پةيداكردووة

لةكاتثكدا ئثمة تةعريب و . . خيانةت ياين چي؟ تاكوو ئثمة خيانةت لة عثراق نةكةين، نةكردووة
تؤ كورد ! ؟ وثران كراوة. . كةسايةيت و ناسنامةمان، و ويژدان ثسقان ساصة تا سةر ئ84ئةنفال و 

 بن دةبواية ئةوة ئثوة؟  ساصة مثژووة خوثناويية لة عثراقدا دةمايتةوة84ئةم بويتاية دواي 
هةموو زيانةكاين . .  ساص نةويت كةركووك و70قةرةبووي تةعريب و ئةنفالةكان و تاصانكردين 

پاش ذووخاين ذژمثي عثراق و دامةزراندنةوةي گواية عثراقي نوث ! نةوةداگريكردين كوردستان بكة
پةيوةندي بة ذژمثي ، كوردستاين خؤيداذةنگة بصثن ژينؤسايدي نةتةوةي كورد لة ! و دميؤكرايت

بةصام سيستةم ، منيش دةصثم ذژمث گؤذاوة، سةدامةوة هةبووة و ئةو ذژمثةش ئثستا ذووخاوة
دا ذووخا هةموو حكوومةتة يةك لة دواي -1945ياي نازي كاتث لة دةنا بؤچي ئةصمان! نةگؤذاوة

 قةرةبووي ساصانة ملياردةها دؤالر،  ساصة60يةكةكاين ئةصمانيا لةوساوة تا ئثستا كة نزيكةي 
! يا نابوورنژينؤسايدي جوولةكةكان دةكاتةوة وهةر تةواو نابث و هثشتاش جووةكان لة ئةصمان

تؤ ! ئةم قةربووكردنةوةية هثندة زؤرة كةبووتة ذثژةيةك لة داهايت ساصانةي دةوصةيت ئيسرائيل
؟ خيانةت ياين چي! ! ؟ و ئةنفالةكانبلثي خوثين جوولةكة گرانتر بث لة خوثين مناصاين هةصةجبة

يا ئافرةتث كة پياوةكةي تةن،  فةرمانذةوايي دةكاتئازادي و دميؤكراتيةتايانةي كة كؤمةصگولة
تؤ پثت . . يا داواي جيابوونةوة دةكات يان خيانةيت لثدةكات. . بصث دوو قسةي ذةق و ناذةواي پث

 ساص داگريكردن و سووكايةيت پثكردن و وثرانكردين كةسايةيت كورد لة ذثگةي هةموو 84واية دواي 
لةناو  ،جؤرة كاين تةعريب و ژينؤسايد و وثرانكردين شارةكان و هةموو گوندةكاين كوردستان

 ئةگةر لة ذثگةي ذيفراندؤمثكةوة لة مثژووي خوثن ساص 84دواي . . . . . بردين سروشت و ئاژةص و
چ دصثكمان بة عثراقي تؤ خؤش . . . ؟ يان دميؤكراسييةتة! ؟ عثراقي خوثناوي جيابينةوة خيانةتة

  كةسايةيتئثمة خةصكي كوردستانني داواي گةذانةوةي ناسنامة و! ؟ تا لثي جيانةبينةوة، بث
 ساص زياترة بة بةرچاوي 70ئثوة ، خؤمان بة شثوةياكي مؤدثرن و ياسايي و دميؤكراسي دةكةين

 داواي لة ذاستيدا وةك ئةصمانيا*. .! ! نةويت عارةب بؤ عارةب (:هةموو كوردي كةركووكةوة دةصثن
ثژوويي بكات داواي لثبووردنثكي م عثراق لة كوردپثويستة،  كردلة جوولةكة لثبوردين مثژوويي

، دصنياش بة ئةم قسةية بؤ مثژوو ئةكةم. . ودان بنث بة مايف دياريكردين چارةنووسي گةيل كوردا
عةرةبستان و كوردستاين عثراق ، ئثستا بث يان لة ئايندة. . بة ذثفراندؤم بث يان بث ذثفراندؤم

ناي دؤستايةيت ما، ش و ئاشيت لة جيابوونةوةمانداية وجيابوونةوةدةبث تةصاق وةرگرن دةبث
بة مةش هةردووال لة ، ة دانپيانانة بة ناسنامةي كوردستان و عةرةبستاين عثراقدا-ماف و عةدالةت



 نةك خوانةخاستة جيابوونةوة لة پثناوي، ذزگارمان دةبث! ! شةذي يةكتر و لة شةذي شةيتان
  . كورد وعارةبدا. . دوژمنايةيت

  
  
  
  


