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  هيمن حةساريهيمن حةساري!!! ... !!! ... سةرمانسةرمان  ئةمةريكا بة رؤذ ئاالَمان دادةطري و بةشةويش هةلَدةكوتيتةئةمةريكا بة رؤذ ئاالَمان دادةطري و بةشةويش هةلَدةكوتيتة
  

 يكراية سةر بةشة ناخؤييةك "5/1/2005" ئةو رةفتارة يب شةرمةي كة شةوي، هةرطيز الم سةير نةبوو
 يلةوةتة..  نةداكة ئةمةريكا بايةخ بة ياساو ريسامان ئةمة يةكةجمار نيية،  هةوليريقوتابيان لة شار

 بةرامبةر بة كورد ئةجنام ي لةو جؤرةيو تاكو ئيستا ضةندين جارة كار  ئةمةريكا هاتؤتة عيراقيهيز
سلَكردنةوة   و بةيبيضةندين جار ليرةو لةو، هةموومشان لةو كردةوانةيان يب ئاطا نني بيطومان. داوة
، داطرتؤتة خوارةوة، هتد.. و.. و رمانطة و ضيشتخانة كوردستانيان لةسةر دوكان و مالَ و فةي ثريؤزالَيئا

 ـــ ئةوان  كورد لةناو يةك سةنطةر لةطةلَ خويينيرؤلَة خويين، ئةوانني" هاوثةمياين"لة كاتيكدا ئيمة 
  بؤ موقتةدا وي كة ئةمةريكا ئةو حيسابةي وا وردةوردة بؤمان دةردةكةويكةض، ـــ تيكةلَ بةخاك بووة

باثريامنان ِراستيان ! !  ئةوةمشان بؤ حسيب ناكاتيضارةط،  فةلوجة دةكات ضةكدارةكاين ويميليشياكة
 . "كةس بةقا بة ئينطليز نةكات"طوتووة 

،  بةسةر دةبةنيكاتةيان بةخؤش  ئةويبؤحةسانةوة دينة كوردستان و بةيب مةترس" داطريكةر "يهيز
 هةية و نيمضة ي مةشقكراوي ريكوثيكيو سوثا ةيةكوردستان ئارامة و خاوةن ئيدار: " ئةوانيلةسةر زار

م لة ناوةِرؤكدا الَبة، زؤرجار بة هةريم و زياتريش ناومانيان هيناوة بطرة. " تيدا بةرقةرارةيدميوكراسييةك
كاتة  لةم. ة"5/1"ي ِرؤذيمنوونةشم ثةالمارةكة،  بؤ ناكةنيبةئيدارة ناكةن و هيض حسيبيكيش هةرطيز بِروا

 هةلَبذاردن و يثِرؤسة ضونكة،  ئةمةريكاوةي كورد زؤر طرنطة بةالي دلَرازيكردين، هةستيارةداناسك و 
كةضي لةطةلَ ، ئةمةريكاوة دةشكيتةوة  كورد بةئيجايب بةالي بة بةشداريكردين سةركةوتينيريذة

 .. كورد ناكات  و موقةدةسايتيئةوةشدا هيض حسيبيك بؤ سةروةر
كورد و عةرةب ــ كورد و  "يطرفتانة  طةر لةو ِرذيم بةتايبةيت ِرووخاينيوا كةركووك و لة ديلة شار
 زؤر هةية دةلَين بينيومانة يخةلَكيك،  تيدايةيئةمةريكا بكؤلَينةوة بيطومان لة زؤربةيان دةسيت" توركمان

 ك داطرتووةو كةركوي كوردستانيان لة شوينة كوردنشينةكاين شارالَيئةمةريكا ئا يشةو درةنطانان هيز

داطرتووةو   توركمانياني بةرةالَيلةهةمانكاتدا ضوونةتة شوينة توركماننشينةكان و ئا، دِراندووة
 ..! !  ئاذاوة ئةو شارة نغرؤ بكاتيبؤ ئةوة، دِراندووة

 لةاليةن ئةمةريكاوة يهةنط، ِروويدا" عةرةب كورد و" شةِريك لةنيوان  ِرذيم بةتايبةيت ِرووخاينيلةدوا
 ي بارةطايهةرض، ثيش هةموويان كورد، خةلَكي ئةو شارة ك بةهةموو شيوةيةك قةدةغة كرابوو لةضة

 ئةو شةِرةدا ئةو حةشاماتة عةرةبة ئيسترادكراوة لةكايت، بوون لة ضةك يحزبة كورديةكان هةبوو خالَ
نزيك   زؤرةوة تةووذميان بةرةو شوينة كوردييةكان هينا تايبةضةك و تفاقيك" غةيرة هاوردة هاوةردة و"

بةلَكو ، ِروويدةدا  طةورةيطةر يب و تناية نيو ِرةحيماوة نةك شةِريك،  ِرةحيماوة هاتنيطةِرةك
 و ئاطادار يثاريزةر تؤش لةوي بوو ئةمةريكاي حةكةم و،  روويدةداي جةرطِربي خويناويكارةساتيك

 ..! ! ناوبذيوان نةك، ك تةماشاكةرم وةالَ بةيبوو
 يئايا ئةمةريكا لي، كةركووك يسةبارةت بة شار، "58 "ي بة مادةي عيراق كايت حكومةيتكارنةكردين

 .. جيبةجينةكردنيشيدا هةية  لةيبةلَي بةلَكو دةستيش! ؟ بةرثرسيار نيية
و لة هةموو ،  عيراقهةموو شارةكاينلة  ئةوة بووينة كة عةرةب بيسيتيئيمة تاكو ئيستا دةيان جار طو

لة دةيان مزطةوت فةتوايان بة كوشنت و ، كورد دةكةن باس لة بة ئةمةريكيبووين، تة عةرةبيةكانيشالَو
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 بيطوناه بةو فةتاوا كويرانة يتاكو ئيستاش ضةندين الو، كردووة لَالَ كوردو خوينيان حةسةربِريين
 ..  برا خامساني ئةمةريكابوونةتة قورباينجوودا كراوةتةوةو  سةريان لة لةشيان

،  ئيمةية بةرامبةرياني خوديبةتةا ِرا م ئةوةالَبة،  هاوثةمياناننيئيمة تا سةر ئيسقان هاوثةمياين
 ! ! !  هاوثةميانيتيشمان ناكةنيرةفتارةياندا وا ديارة تةنانةت ئارةزوو م بةداخةوة ئةمةريكيةكان بةمالَبة

،  هيض ثرسيكمان ثي بكةنيبةيب ئةوة ةو درةنطانيك كؤثتةرة زةبةالحة ئةمةريكيةكانكة ش، لة هةولير
خؤ دةكرا ثرسة خةسوانةيةك " كؤمنانيان هينايةوة بري بريين"، يان كوتاية سةر شارةكةمانالَهاتن و هة
 ...  ئةوةشيان نةكردمالَبة، بةلَكو يارمةيت و هةماهةنطيتانيان بكرداية، بكرداية  شارةكةمانيانيبة ئيدارة
بةرثرساين ، منيش دةلَيم ئازيزان،  بةرامبةر بةو ِرةفتارةي دةربِري خؤي هةوليريش ناِرةزاييئيدارة

ئيوة ، تاكو ناِرةزايتان قبوولَ بكات،  دةزاننيئةمةريكا بةض م ئيوةالَبة، دةزامن ضي بلَين هةقتانة، شارةكةم
لة هةر جييةك و لة ،  بويت ضنطي كةويتيئةمةريكا هةر كةسيكبكةن كة ئةطةر   ئةوةشدةيب ثيشبيين

 يئةوة كرؤك ضونكة..! ! ئةوا ضنطي دةكةويت و ثرسيش بةكةستان ناكات، شاريك و لةهةر كاتيك بيت هةر
 كة يضونكة ئةو ثيشيلكاريانة، بؤية ثيويستة هةموومان ئةوة بزانني و لةمةودا بيان ناسني، ئةمةريكاية

 .. ئةوا مشتيكة لة خةرمانيك، دةرهةق بةئيمة كراوة  دلَسؤزةوةي ِرذيمةوة لة ئةمةريكا ِرووخاينيدوالة 
hemin12002@yahoo. com 
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