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  هاوِري باخةوانهاوِري باخةوان! ... ! ... نةك كةركوكنةك كةركوك! ! بووايةبوواية) ) موسلَموسلَ ( (دةبوواية ئيستا كيشةكةمان كوردستانيبوويندةبوواية ئيستا كيشةكةمان كوردستانيبووين
  

ئةم هةنطاوة بؤ من نوي بوو و تاِرادةيةكيش .  بؤ خويندن لة زانكؤ روومكردة شاري موسل1984َسالَي 
نزمترين ثلةم زماين ضونكة عةرةبييةكةم دووكةلَي دةكرد و لة ثؤيل شةشي ويذةييدا . ئاسان نةبوو
. زماين عةرةيب بوو، هةربؤية هؤي نائاسانيي ئةو هةنطاوةم و خويندمن لة شاريكي تر، عةرةيب بوو

ئةوا ، هةلَبةت عةرةبييةكةي خةلَكي سليمانيش ئةطةر بةراورد بكريت بة هةولير و بادينان و كةركوك
ضونكة زؤرتر تيكةلَي عةرةب . رةبيدا باشترنجياوازييان زؤرة و ئةوان زؤر لة خةلَكي سليماين لة عة

  . بوون و سنووريان بة ناوضة بةعةرةبييةكانةوة يان بةعةرةبكراوةكانةوةية
دةربارةي شاري موسلَ زؤر كةم بوو و ئةوةندةم دةزاين كة كايت خؤي مادةكان ثييان طوتووة  زانيارمي

 كوردي و لة سةردةمي - شاريكي ئاشووري و ثايتةخيت ئاشوورييةكان بووة و ثاشان بووةتة" ميسثال"
  . عومسانييةكانيشدا وياليةيت موسلَ زؤربةي ناوضة كوردييةكاين باشووري كوردستاين طرتووةتةوة

، موسلَ نةك هةر شاريكي عةرةيب بوو، "ديارة ئيستاش"م ئةو كات كة من دةضوومة موسلَ بؤ خويندن الَبة
ينةي ئةفسةراين سوثاي داطريكةري بةعسيش خةلَكي ئةو شارةبوون و بةلَكو زؤر، يان بة عةرةيب دادةنرا

  . واتة رذيميكي الواز، دةكرا بطووتريت بةعس بةيب موسلَ
م ئةو جارةيان زؤر بة ضاوي كِريار الَبة،  تةا جاريكي تر بؤ سةردان ضووبوومة موسل1984َثيش سالَي 

  . ةزاي ثيكهاتةي شارةكة نةبوومسةرجنيم نةدابوو و بةو طةشتة كورتةش زؤر شار
ثيتان سةير ، ثاش ضوومن بؤ خويندن و مانةوةم لةو شارةدا بؤ ماوةي ضوار سالَ و تةواوكردين خويندن

زؤر بةكةمي نةبيت لةطةلَ هيض كةسيكدا بة ، نةبيت بيجطة لةوةي كة وانةكامنان بة زماين عةرةيب بوو
كة ، وييةكةمالَة عةرةيب قسةم كردووة و ثاشان بةرامبةرة موسيان سةرةتا ب. عةرةيب قسةم نةكردووة

يةكسةر ، هةر كةسيكي تر... دوكاندار بووة يان ضايضي يان خاوةن ضيشتخانة يان ريبواريك يان
  . كردوويةيت بة كوردي و لةطةلَمدا بة باديين ئاخافتووة

ي شارةكة زؤرتر 50%ين ئةو كاتةي من لة ديارة بووين ئةو ريذة زؤرةي كورد لة موسلَدا كة بة سةرجندا
زؤر دلَخؤشي دةكردم كة ئةم شارة با بة شاريكي عةرةبيش لةاليةن داطريكةري ئيِراقي و ثارتة ، بووة

م هيشتا ثيكهاتةكةي شاريكي كوردستانيية و الَبة، تة عةرةبييةكانةوة بناسريتالَو و! كوردستانييةكان
ئةوةشي زؤرتر دلَخؤشي كردم كة . ر لة عةرةب زؤرتر نةبيت ئةوا كةمتر نييةريذةي كورد لةم شارةدا ئةطة

لة ماوةي ئةو ضوار سالَةي خويندمندا هةموو شار و شارؤضكةكاين دةوروبةري موسلَ طةِرام و جطة لة 
ا لةواين تريدا كورديكي زؤري تيدابوو و ريذةي كورد تيياند، شارؤضكةي حةزةر كة كوردي تيدا نةبوو

ئةمة جطة لةوةي كة كايت خؤي دهؤك و زاخؤ و ئاكريش لة رووي كارطيِرييةوة سةربة شاري . زؤرينة بوو
  ! . موسلَ بوون
م ض الَبة. م بةردةوام ئاطاداري هةوالَةكانيمالَبة. نيكي زؤرة ئةو شارة كوردستانييةم نةديوةالَئيستا سا

شةبةك ، مندالَي كورد فِراندن، ئافرةيت كورد فِراندن، بِرينكورد سةر، كورد فِراندن، كورد كوشنت! . هةوالَ
كلَيسا سووتاندن و تريؤركردين هةر شتيكي ناعةرةبيية لة ، طةرطةر كوشنت، يةزيدي كوشنت، كوشنت

نة ئاشووريية و نة كلدانة و نة ، شارةكة و دةوروبةريدا و ئةوةشي كة بةو كارانة هةلَدةستيت نة كوردة
  . بةلَكو تةا عةرةبة و عةرةبة و عةرةب. ئاييرتايانةن كة دةضنةوة سةر كوردخةلَكاين ئةو 
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وي تريؤريستان و هةر ثينجيان الَثينج ثؤليسي تورك لة موسلَ كةوتنة بةر شا، 2004-12-17رؤذي 
ضةند رؤذيك هةموو توركيا بة كوذراين ئةو . توركيا بةمة زؤر ثةست بوو. كوذران و سةربِردران

نةوة خةريك بوو و لة ريوِرةمسيكي طةورةشدا ثؤليسةكان بةخاك سثيردران و بةجؤريك طرنطيي ثؤليسا
ثيدرا كة سةرؤك وةزيراين تورك بة ئاشكرا داواي تؤلَةي كرد و هةِرةشةي لة بكوذاين ئةو ثؤليسانة كرد 

يكا باسكرد و زؤري و تةنانةت بة تةلةفؤنيش كوذراين ئةو ثؤليسانةي لةطةلَ جؤرج بؤشي سةرؤكي ئامر
  .. تريش و لةاليةن هةنديك بةرثرسي توركييةوة كورديش تاوانباركرا

  
. رةوشي كوردي موسلَ لة خراثةوة بةرةو خراثتر ضوو، هةر لةثاش ثِرؤسةي رزطاركردين ئيِراقةوة

ةك كةركوك و ئةطةرضي دةبوواية ئيستا ملمالنيي كورد لةطةلَ دةولَةيت ناوةنديدا كيشةي موسلَ بوواية ن
كةضي لةثاش ئةو ثِرؤسةيةوة ثشكي ، ! طةِرانةوةي موسلَ بوواية بؤ سنووري كوردستان نةك كةركوك

كورد لة موسلَ و ناوضةكاين دةوروبةريدا تةا كوشنت و سةربِرين بووة و ئةمةي خوارةوة ئاماريكي 
 لة موسلَدا و دةثرسم تورك بؤ بضووكي سةرثيييي ئةو كارة تريؤريستييانةي عةرةبة بةرامبةر بة كورد

ئةي ئيمة بؤ ئةم هةموو كارة تريؤريستييانةي عةرةب ضيمان كردووة ، ئةو ثينج ثؤليسة دنياي خةرا كرد
  ! . ؟ و ضي دةكةين

  
  :2004كورتةيةكي كِرؤنؤلؤذياي كارة تريؤريستييةكاين تةا سالَي 

  
ند  ن چه الیه  شاری موس له هندامی پارتی ل  ئه3آوژرانی :  م مانگه ئه  00-02-2004
  . ند شونكی جیاوازدا  چه آانیان له  و فدانی الشه وه ناسراوكه نه
  

نوبراو ،  وه نسارولسوننه ن ئه الیه  موس له بدولقادر له م عه سه تیرۆرآردنی موعته  14-03-2004
  .  آوردستان ندروستی بوو له زگای ته ندی ده آارمه

  
زیری ئیشغالی گشتیی  رواریی وه سرین به وی تیرۆرآردنی نه ری موس هه شا له  28-03-2004

ند   هۆی آوژران و بریندارآردنی چه  بووه وه م هه بوو و ئه وتوو نه رآه م سه به، ئاق درا
  . دا وه تی گواستنه  حكومه  له ته زیری ئافره م وه آه نوبراو یه. سرین رانی خاتوو نه  یاوه سك له آه
  

نتك و  ر مه ولری مانگی سووری ئاقی عومه ری لكی هه به ڕوه تیرۆرآردنی به  07-04-2004
  . ولر  بۆ هه وه  موسه یاندا له وه ڕانه  آاتی گه ری له سازان ئیسماعیلی هاوسه

  
نھا بریندار  م ته به، ن درا سه ند ناسر حه رمه وی تیرۆرآردنی هونه  موس هه له  27-04-2004
ی  ری ئزگه به ڕوه نوبراو به. سكی دی بریندار بوون ی و آه آه  و لخوڕی ئوتومبیلهبوو
  .  رآوآه ڤزیۆنی آه له ته
  

 موس ئوتومبیلك  گای پارتی له م باره رده به تیرۆریستكی سعودی ویستی له  08-08-2004
  . آراستگیر نجام بدات ده ی ئه آه ی آاره وه م پش ئه به،  وه قنته بته
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 شاری موس  آتی له گای یه بی سووری ویستیان باره ره دوو تیرۆریستی عه  08-08-2004
  . ستگیرآران یان ده آه نجامدانی آاره م پش ئه به،  وه قننه بته

  
ولر و  سرۆآی نوان موس و هه ی قه  بازگه  ئوتومبیلی مینكراو له2گیرانی   22-08-2004

  . میان یرانی سیه تیرۆریست و گ2آوژرانی 
  

ندامی ینك بوو  نوبراو ئه، رباوی سه د شخۆ به مه واف محه رمی نه ی ته وه دۆزرانه  23-08-2004
  . ی خۆی ڕفنرابوو آه ماه  له وه ند تیرۆریستكه ن چه الیه  ڕۆژ له4 موس و پش  له
  

 هۆی  و بووه شاری موس  گای ینك له ر باره هرشكی تیرۆریستی بۆسه  29-08-2004
  . ندامی تری ینك  ئه10ی   هاوتی و نزیكه2ندامكی ینك و برینداربوونی  تیرۆرآردنی ئه

  
،  موس یاب له ر زه وتی عومه می مزگه رده به ب له ره آی عه الیه تیرۆرآردنی مه  30-09-2004
  . ربكات  ده ك بۆ آوشتنی آورد و بیانه توایه  فه بووبوو آه  ڕازینه وه الی ناوبراو به مه
  

توعام   شاری موس خزانكی آوردیان قه آان له تیرۆریسته:  م مانگه تای ئه ره سه  00-10-2004
  . یشیان برینداربوون4یان لمردن و 5  آرد آه

  
ند ڕۆژك  نوبراو پش چه،  موس یی له زیز لۆمانه رمی عه ی ته وه دۆزینه  02-10-2004

  .  وه رییه سه ك نرابوو به یه  گولـله وه آانه یستهن تیرۆر الیه فندرابوو و له
  

  .  وه آانه  تیرۆریسته به ره ن عه الیه  شاری موس له  آورد له8تیرۆرآردنی   09-10-2004
  

آتی   یه ر به ربازیی سه مكی سه ده  موقه ق آه بدولستار فه م عه ده موقه  11-10-2004
ن  الیه ئمیمی شاری موس له آی ته ڕه  گه ی نور له  نزیك آسه نیشتمانی آوردستان بوو له

  ر به تووی سه كی گوندی داره می نوبراو خه ده موقه. ی لكرا و آوژرا قه  ته وه گروپكی تیرۆرسته
آداركی  ند چه ن چه الیه حریر له آی ته ڕه گه مۆ و له ر ئه هاوآات هه. ش بوو ڕه رده ری به ڤه ده
ختیی   سه نجامدا به  ئه می پۆلیس قادۆ زباری و له ده ر موقه  سه  آرایه هرش وه ناسراوه نه

  . بریندار بوو
  

ندامكی آوردی  نوبراو ئه،  موس ر له نته لعه جید ئه بدولمه تیرۆرآردنی عه  12-10-2004
  . نی پارزگای موس بوو نجوومه ئه
  

وكی تیرۆریستی ڕزگاری   هه  لهری پارزگاری موس ده و گۆرانی یاریده سره خه  13-10-2004
  . بوو
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  ن تیرۆریسته الیه آكی تر له  آورد و بریندارآردنی یه2تیرۆرآردنی   19-10-2004
  .  موس  له وه آانه به ره عه
  

  .  وه آانه  تیرۆریسته به ره ن عه الیه  شاری موس له آوژرانی پۆلیسكی آورد له  25-10-2004
  

  ن تیرۆریسته الیه ی موس له ی فایده  ناوچه ۆفری آوردی باآوور له ش2آوژرانی   26-10-2004
  .  وه آانه به ره عه
  

  به ره ن عه الیه  شاری موس له ركی پۆلیسی آورد له فسه آوژرانی ئه  30-10-2004
  .  وه آانه تیرۆریسته

  
ران  هناوی آام  شاری موس آوردكی به بی له ره گروپكی تیرۆریستی عه  00-11-2004
  .  بووه یزیدا هه د فه مه  آوشتنی شخ محه ستی له ی ده وه تاوانی ئه دا به سداره بدولستار له عه
  

ن  الیه ری موس له عفه له راجی ته  گه  آورد له13تیرۆرآردنی :  م مانگه آۆتایی ئه  00-11-2004
  . زیدی بوون  یه و آوردانه ی ئه  زۆربه شایانی باسه،  وه آانه  تیرۆریسته به ره عه
  

نوبراو ،  وه آانه به ره  عه ن تیرۆریسته الیه  موس له  له  ساه16ربینی الوكی  سه  00-11-2004
  . مال بوو ر جه نده ناوی به

  
: یاند ی موجاهیدینی موس ڕایگه ناوی آۆمیته بی به ره گروپكی تیرۆریستی عه  00-11-2004
  . جیاتیی بكوژرت  آورد له50بت   و ده ه  آورد حه50ب خونی  ره ر آوژراوكی عه بری هه له
  

  نباران آرد و بووه  شاری موس هاوه آانیان له  آوردییه گای پارته تیرۆریستان باره  01-11-2004
  . م ند زیانكی مایی آه ی چه وه وتنه م و آه سكی آه ند آه هۆی بریندارآردنی چه

  
آتی و  ندامكی یه  ئه ه ر آۆمه  سه  موس هرشیانكرده ند تیرۆریستك له چه  04-11-2004
  . یان ل برینداربوو4
  

  .  موس آكی تر له  آورد و فاندنی یه2تیرۆرآردنی   09-11-2004
  

ناوی ،  وه آانه  تیرۆریسته به ره ن عه الیه  شاری موس له  آورد له3ربینی  سه  13-11-2004
  .  فا گۆرانه زیز مسته آكیان عه یه
  

  ن تیرۆریسته الیه  موس له ن له سه حموود ئیسماعیل حه تیرۆرآردنی مه  17-11-2004
  . و گۆران سره آانی خه وانه  پاسه آك بوو له نوبراو یه،  وه آانه به ره عه
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  ن تیرۆریسته هالی  موس له ن ئیبراهیم له سه  حه مزه تیرۆرآردنی حه  18-11-2004
  .  ساڵ بوو15نی  مه نوبراو ته،  وه آانه به ره عه
  

  .  موس یاد تارق له ناوی ئه تیرۆرآردنی پۆلیسكی آورد به  21-11-2004
  

ری پۆلیسی موس بۆ ئاآرێ  به ڕوه ی آوردی به رچاوه ندك سه پی هه به  22-11-2004
ندیی زۆری  یوه  په ره به ڕوه م به ئه،  غدای آردووه هی ب وانه تی و ڕه  و پارتیش گرتوویه ھاتووه هه
  .  بووه آاندا هه به ره  عه ڵ تیرۆریسته گه له
  

24-11-2004  زگاری موسگری پاركی تیرۆریستی تر ڕزگاری بوو  هه و گۆران له سره خه، جو .  
  

  زیدی و موسمان له یهك و  به  آوردی شه ك له یه  ڕۆژی ڕابردوودا ژماره2ی  ماوه له  28-11-2004
ب  ره  تیرۆری عه یه و شوه به.  تیرۆرآران وه آانه به ره  عه ن تیرۆریسته الیه شاری موس له

ری دروستبوونی پشویی  گه رچاو و ئه آی به یه  دیارده ته دا بووه و شاره  آورد له ر به رامبه به
   .آرت ڕوان ده بدا چاوه ره  نوان آورد و عه  له وره گه
  

 هاووتیانی   دژ به آه یه  ماوه دا آه آوژییه شه تی تیرۆر و ره مه و هه ی ئه درژه له  29-11-2004
ردوو  هه مۆ س هاووتی آورد له یانی ئه به رله سه،  ستی پكردووه شاری موس ده آورد له

ر  آانی خالید آۆچه ناوه هس ب ك دوو آه نه آی ته ڕه گه له. آوژران) سازی پیشه (و) ك نه ته (آی ڕه گه
 آی ڕه گه له.  تیرۆرآران وه ناسراوه سانكی نه ن آه الیه  ساڵ له51زیز هاشم  عه،  ساڵ و40ن  مه ته
  . ری تیرۆرآرا رگه لوان ئیبراهیم گه ناوی عه ی آورد به آی دیكه ش هاووتییه) سازی پیشه(
  

آانی زومار و  كی ناوچه  خه پووردا آه ڕووباری فیشخا آك له ه نقوومبوونی آه  30-11-2004
سی تدابوو و   آه44  آه آه ه  آه  آه شایانی باسه، ری زاخۆ  بۆ به وه گواسته نگاری ده شه

  ب به ره ر تیرۆریستانی عه به  له یه و ناوچه كی ئه  خه آه یه ماوه. آی زۆریان لخنكان یه ژماره
  .  م ڕووباره ی ئه وه ڕینه آاردنن بۆ په آی ئاو به ه هن و آ موسدا هاتووچۆی دهۆك و زاخۆ ناآه

  
الم  بدولسه ناوی عه آی آوردیان به آانی موس هاوتییه به ره  عه تیرۆریسته  03-12-2004
  .   ساه35نی  مه نوبراو ته،  ڕفاند وه ده حمه ئه
  

  شاری موس و بووه  ی ینك له رگه ر آاروانكی پشمه هرشكی تیرۆریستی بۆسه  04-12-2004
رقاویی   پاشتر گروپی زه م هرشه ئه. ی تر12 و برینداربوونی  رگه  پشمه18هۆی آوژرانی 
  . یاند ر ڕاگه رامبه رپرسیارتیی خۆیی به تیرۆریست به

  
 30مۆ   تا ئه وه ی مانگی ڕابردووه ماوه نگار له ی الوانی شه پی ئاماركی لیژنه به  05-12-2004

  و ناوچانه كی ئه  و خه آان آوژراوه  تیرۆریسته به ره ن عه الیه نگار له ی شه هآوردی ناوچ
  . ن می هاتووچۆی موس بكه آه ناچاربوون زۆر به
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آتی و  گاآانی یه ر باره  سه ند هرشكی تیرۆریستی آرایه چه: مۆ و دون ئه  06-12-2004

  .  وه وته هآ م هیچ زیانكی مایی لنه به،  موس پارتی له
  

ند   و چه وه قانده آانیان ته ی دیانه  آسه2 شاری موس  آان له به ره  عه تیرۆریسته  07-12-2004
ر   به وته  شاری موسدا آه  له یان آسه دا ده م ساه  له شایانی باسه. سكیش بریندار بوون آه

  . هرشی تیرۆریستان
  

نجامدا   ئه گای ینك آرد و له  باره یان له قه  موس ته آان له  تیرۆریسته به ره عه  08-12-2004
  . ختی برینداربوو سه ندامكی ینك به ئه
  

نوبراو پش ،  موس ربدراوی له  سه لیم مزووری به رمی غازی سه ی ته وه دۆزینه  10-12-2004
  . ا بوویدا ڕفندر آه ڵ آوڕه گه  له وه آانه به ره  عه ن تیرۆریسته الیه ند ڕۆژك له چه

  
 موس و  آی قودسی آوردنشین له ڕه  گه نكیان گرته آان هاوه به ره  عه تیرۆریسته  10-12-2004
  . سكی تر ند آه ر بیالل و بریندارآردنی چه ناوی عومه  هۆی آوژرانی منداك به بووه

  
  ی درا بهی پارت16رپرسی لكی  جاری به مین نه وی تیرۆرآردنی ئه ولر هه  هه له  12-12-2004
   بووه یه وه قینه م ته ئه،  وه ی بۆ ماه وه ڕانه ر ڕگای گه سه ی ئوتومبیلكی مینكراو له وه قاندنه ته

ی موسی   ژماره آه  ئوتومبیله شایانی باسه. م  هاوتی و زیانی مایی آه2هۆی برینداربوونی 
  . بوو پوه

  
  ن تیرۆریسته الیه  موس له ریم له د آه مه ندازیار محه تیرۆرآردنی ئه  13-12-2004
م  ر له هه. آرد  موس آاریده ركی آوردی زاخۆ بوو و له نده نوبراو به،  وه آانه به ره عه

  . ی برینداربوو آه شدا خزانه ڕووداوه
  

ند ڕۆژك  نوبراو پش چه،  موس ها برادۆستی له ید ته رمی سه ی ته وه دۆزینه  18-12-2004
  .  فندرابوو وه آانه به ره  عه تیرۆریستهن  الیه له
  

ن  الیه  موس له  له  ساه22ن  مه زیز ئاغای ته دنان عه د عه مه تیرۆرآردنی محه  18-12-2004
  . كی شخان بوو نوبراو خه.  وه آانه به ره  عه تیرۆریسته

  
.  وه آانه به ره  عه ستهن تیرۆری الیه  موس له تیف حسن له بدولـله تیرۆرآردنی عه  19-12-2004

  . ندامی ینك بوو ك بوو و ئه به نوبراو شه
  

  .  وه آانه به ره  عه ن تیرۆریسته الیه  موس له  هاوتیی آورد له2ڕفاندنی   21-12-2004
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بةلَكو ئةوان باسي ، وةنةبيت زؤربةي ئةم زانيارييانةم لة راطةياندنةكاين يةكييت و ثارتييةوة وةرطرتبيت
  . بةي ئةو رووداوانةي سةرةوةيان نةكردووة و لة مالَثةِر و رؤذنامة كوردييةكاندا كؤمكردوونةتةوةزؤر

ئةو زانيارييانة هي تا ضوار رؤذ ثيش ئةم نووسينةية و ديارة هةموو كارة تريؤريستييةكانيش نيية و من 
نامةكاين خةبات و تةئةخي شاياين باسة لة شاري موسلَدا فرؤشتين رؤذ. هةر ئةوةندةم بؤ كؤكراوةتةوة

تةنانةت سةنديكاي رؤذنامةنووساين ، و ئيتيحاديش قةدةغةية و هيض كتيبخانةيةك بؤي نيية بيفرؤشيت
 تة ئةوان بةكريك بدرين هيض هؤلَيناطةِريك لة موسلَ بكاتةوة عةرةبةكان ليت لكيكوردستان دةيةوي

ئةوةي بةئاشكرا ثييان دةلَين ئيرة كوردستان نيية و بووين لةبةر! . تاوةكو دامةزراندين خؤيان رابطةيةنن
  . ئيوة لةم شارةدا ثيويست نيية

مي فةِرميي كورد بؤ الَدوو سالَة كورد بة ئاشكرا لة موسلَدا تريؤر دةكريت و ئةوةي ئيمة كردوومانة و وة
دةمانكوذن ئةوان . "ئيمة براين"لَين ئةو تريؤرة كة خؤي لة ثاريت و يةكيتيدا دةنوينيت هةر ئةوةية كة دة

لة هةمووشي سةيرتر هةر كاتيك . سةرماندةبِرن ئةوان هةر دةلَين براين. "كورد و عةرةب براية"دةلَين 
من ! . "موسلَ شاريكي عةرةبيية"باسي موسلَ بيتة ثيشةوة يب ئةوةي كةس لييان بثرسيت يةكسةر دةلَين 

كدا بؤ كةنالَة عةرةبييةكان وتاريانداوةئةمةم لة زؤريانةوة طويبووة لة كاتيترسناكيي ئةم وتار و ! .  لي
. بةرتةكة سياسييانةي كورد لةوةداية كة بةناوي هةموو كوردةوة قسة دةكةن و كةسي يلَ بيبةري ناكةن

ةر تريؤريكي ئةوان بةناوي من و تؤوة ثاش ه. ئةوان بةناوي من و تؤوة دةلَين موسلَ شاريكي عةرةبيية
  .. عةرةب بؤ كورد دةلَين كورد و عةرةب براية

  
ي موسلَ بكة و 2004تيبينيي ريذةي كوذراين ئةو ثينج ثؤليسة توركة و ئةو هةموو كوردكوذييةي سالَي 

لةطةلَ بةرتةكي تورك و سةراين كورديشدا بةراورديكي بكة و خؤت بِريار بدة كة ثاشةِرؤذي موسلَ و كورد 
ئايا هةردوو ثاريت و يةكييت ثيويستيان . ؟ لَ و ذياين كورد لة موسلَدا دةطاتة كويلة موس

ةوة بؤ 8%بةخؤتوندكردنةوة نيية لة موسلَدا و ضؤن سووربوون بؤ بةرزكردنةوةي بودجةي كوردستان لة 
ة ضونك! . ئاواش برييك لةو سةدان هةزار كوردةي موسلَ و ناوضةكاين دةوروبةري بكةنةوة، %17

ئةي ضي لة سةدان هةزار ، ! لةوانةية ئةمِرؤ بتوانن ضارةسةري كوردة هةلَهاتووةكاين حةوجية بكةن
لةبةرئةوةي برايةتيي كورد و عةرةب جطة لة كوردكوشنت هيضي تري ليوة شني . كوردي موسلَ دةكريت

و ... ةوة برايةتيي زؤرواتة لة ئيم... نابيت و ئيمة ضةند بلَين براين ئةوان زؤرتر تريؤرماندةكةن
  . لةوانيشةوة تريؤر

  
25-12-2004    

  هؤلَندا
hawreh@bakhawan. com  
http://www. bakhawan. com  
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