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   ليبيا ليبيايي سةرؤك كؤمار سةرؤك كؤمارموعةمةر قةزايفموعةمةر قةزايف: : نووسييننووسيين ..   ..   لة جةذنةكة دةرضوون لة جةذنةكة دةرضوونلَلَ بة تا بة تاكوردةكان بةدةسيتكوردةكان بةدةسيت
  

 31\12\2004  
) مةولووةكة ( لة جةذنةكةلَ بةتاكوردةكان بةدةسيت 

 يلة ميسر وا دةوتريت بة كةسيك كة بة دؤِراو!! دةرضوون
بةم شيوةية كوردةكان .  بيتة دةرةوةلة مامةلَةيةك

 ضوونة لَ بةتامامةلَةكةيان دؤِراند و لة جةذنةكة بةدةسيت
 ، عرياقداييان دةستكةوت لة ئالَوطؤِريكوردةكان ض! دةرةوة
 داطريكةر  هيزةكاين سةربازاينتةا لة ئاميز طرتين. هيض

 طةورة و ومةتباربوون بة خيانةيت سةرؤكة داطريكةرة تازةكان و تلَ سةر ِروومةت لةطةيو ماض
 كةم  الين، كوردةكان هيض نةطؤِردرا بةلَكو زياتر خراث بوويبةآلم بارو دؤخ.  بة داطريكةرخؤشخزمةيت

 ي ئةم ميذووة درامتيكيةهةروةها ئيمة وا ضاوةِروامنان دةكرد ساتةوةخيت.  و ِروالَةتييةوة ئةدةيبيلةبار
  كةوتين هةروةكو ضؤن جولةكة ساتةكاين، بؤ كوردةكان و بيقوزنةوة بيتي ميذوويي وةكو هةليك،ئيستا

  جيهايني جةنط هاوثةمياناينو سةركةوتين) و_ هيتلةرهيزة هاوثةميانةكاين ( حموربةرلني و داِرماين
 ضةوساوةو ي كورد ميللةيتي ميذوويي كة هيواي كورد دةولَةيت ئةويش بة ِراطةياندين، قؤزتةوةيدووةم

 ي ض، كة تيايدا هةنيكوردةكان هةر ذير دةستةن لةو دةولَةتانة.  بةآلم هيض شتيك، كراوةثارضةثارضة
ية لة هةموو ي منرة دوو وس كورد هةر ئةو كوردةية كة هاووآليت،دةسكةوتةكان ضني؟ هيض شيت تازة هةية؟
  .  خواروو ِروذهةآليتوآلتاين

 ئيستاي ي دةرةوة لةم بارودؤخة لة وةزارةيتيبار برا هوشيار زيهةلَنةخةلَةتني بة دةست بةكاربووين 
 كة ، هةروةها ئةمحةد بابان، عيراق بووعيراقدا ضونكة ثيشتر فةريق نورالدين مةمحود سةرؤك وةزيراين

 و بةرطري ي ئةشغال و هاتوضؤ و ناوخؤ و داد و دارايهةروةها ثيشتر وةزيرةكاين. هةردوكيان كورد بوون
 و ي لة اليةن كوردةوة بوو وةك بةكر صدقي عرياقي سوثا ئةركاينسةرؤكايةيت هةروةها ،كورد بوون

  دةولةيت كوردةكان لةناو فةرمانبةراينيتةنانةت ريذة. ي و فةريق ئةمني زةكيفةريق حسني فوز
 هةروةها كوردةكان لة شويين. %97و لةشوينة كوردنيشينةكان طةيشتؤتة % 25دا طةيشتؤتة يعرياق

 يالدآ و ناحيةو قةزاو ليواكان و مةجاليس) ئةجنومةنةكان(ي ان لة عرياق مةجاليسنيشتةجيبووني
  . ثاريزطاكانيان هةبووة

 وةلة ، وةك سليماين لة ثاريزطاكايني بوون لة هةندي ِرةمس دوو زماين كوردي و عةرةيبوة زماين
 دووةم بووة لة  زماينرةيب عة بووةو زمايني كورد و ناوةنديدا خويندن بة زمايني سةرةتايقؤناغةكاين

  .  عيراقداي ثيشوو شةستةكاين ئةمة لة ساآلين،شوينة كورد نيشينةكان
 ئةو تةقينةوة ي ناوضةكةو لة ذير دووكةلَي ئةو ِرووداوة مةترسيدارةيوا ضاوةِروان دةكرا كة لة ساية

 بؤ كوردةكان لة ي ثاريزطاري بة فريادِرةس و ضةتر بيبي دةركةوآ بؤ ئةوةي كوردطةورةيةدا دةولَةيت
  .  ميذووي ثِرمةينةتييان ِرووبةِرووي بوونةتةوةي و كوشتار كة بة دريذاييضةوسانةوةو ذيردةستةي
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 ي كة ئةويش سةربار، دةستةواذة ثِر ئازارةكةيئةوا ديسانةوة دةطةِريينةوة بؤ دووبارة كردنةوة
  هةيل و لة دةس ضوويني هةناسة ساردي هةر بةش كورديدان و ِراثةرينةكان شانسيشؤِرشةكان و قوربان

  . يةيميذووي
 ي كورد ضيئة.  عرياقني هةر ضؤن لة ثيشتريش وةها بوون كوردةكان هاووآليت، تازة هاتة ئاراوةيض

ئايا .  ويران كردي عرياق لة دايك بوونة كة بة تةواوةيتي كردنيان لةو ئاهةنطيقازانج كرد بة بةشدار
 ، عرياقن و كةميان لةناو عرياقني كوردةكان لة دةرةوةينةن كة لة عرياقن؟ زؤرينةكوردةكان هةر ئةوا

 ئةخريتة سةر  عرياق ِرةضاو ناكرآو ضِرييةيتي دةرةوة كوردةكايني زؤرينةي ئايندةيبؤض
   ناو عرياق؟ يكةمايةتيةكة

 يزاران هةزار شةهيد هة كوردةوة؟ كيية وا خوييني ثريؤزي دةكات بة مةسةلةئايا كيية وا بازرطاين 
  !  كِريار و فرؤشيار ضية؟ ئايا دةسكةويت،كورد دةخواتةوة

  كورد كة ِرذا لة شؤِرشةكان و ِراثةِرينةكايني ئةو هةموو خوينة ثاكةي دوايئةمةية ئةجنامةكة 
 ي شيخ مةمحود، شوكاك، شيخ سعيد، شهاب الديني، نةقشةبةند، بؤتان، بةدرخاني، ريعوبيداللة

  .  ِرةزا و موصتةفا بارزاين، ئةمحةد بارزايني، ئيحسان نور،دحةفي
 ي ميللةتةكان دةكةين لة ذير دةستةي ئازادكرديني ميذوويي داين و بانطةشةيطةر ئيمة لة بةردةم طؤِرانيك 

 وة ، كورد ضةوساوة نية دنيادا هيض ميللةتيك هيندةي ميللةيتي ئةوا لة هةموو شوينيكي،و ضةوساوةي
 مةسةلة ي بة يةك ضاو سةيري بؤضيئة.  لةسةر نيةي كورد ستةم ميللةيتييض ميللةتيك هيندةه

 كورد ناطريت بؤ  ميللةيت تر كةس اليةين هةروةكو مةسةلةكايني بؤض،ضارةنووسسازةكان ناكريت
  كة بةسةر سةريةوةي ئةو مششيرانة وة بؤ البرديني خؤي و سةربةخؤيي يةكطرتووييِراطةياندين

  ! عةرةب و فارس و تورك؟ ميللةيتي و براي وةك دراوس هةيبي خؤي شياوِراطرياوة تا شويين
  فرؤشت؟ي كآ ئةوان، بة مةسةلة ثريؤزةكةيانةوة كرد بازرطايني ك، لة خشتة برد كوردةكايني ك
  
  جةعفةر:  لة عةرةبييةوةوةرطيِراين 
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