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  ؟؟ يب ناوة يب ناوةهاورييهاورييةوة بؤ ئةو ةوة بؤ ئةو ) ) فوئاد زةرداويفوئاد زةرداوي ( ( خويندكار خويندكاروالَميكي لة اليةينوالَميكي لة اليةين

 خامةكي بيي ناوي كورد لة بةغداي ثايتةخيت عرياقدا هاورييكيزؤر ثيي خؤشحالَبووم بؤ يةكةم جار 
  .. .. . بيتة كفتوطو خولسكاو تؤزيك لةسةر خويندكارة يب بةختةكاين زانكؤكاين بةغدا

واللة وابزامن خيانةتيكي زؤر  ( داوا لةمن دةكا دواي يلَ بردن بكةم يا ئةو هاوِرييةيندكارة يب ناوةئةو خو
.. .. ثيش هةموو شتيك دةستت خؤش بيت منيش دةلَيم براي يب ناوم) .  لة طةلةكةي خؤمطةورم كردووة

داواي  كردووةنة من هيض تاوانيكم بةالَم دةلَيم .. .. هيض كيشةيةك نية و نازامن خويندكاريت يان نة
من تةا ثيم خؤش بوو وةك كورديك دلَي براو دوستاين كورد خؤشكةم لة هةموو . ليربدنتان يلَ بكةم

من بؤ هيض .. .. جيهان تا وةكو بزانن كة ئيمة وةك كورد لة هةموو جيطايةك دةسيت ِرنطينمان ديارة
بةالَم ئةو برادةرة ناتوامن بلَيم خويندكار ضونكة نازامن .. .. كردووةاليةنيك كار ناكةم بؤ كةسيش كارم نة

براي بةريزم من لة ) . ك. ن. ي (ئةندامم لة ِريزةكاينبةضي دةزانيت من  خويندكارا يان دةست بةتالَ
  . يتةنةبوومة زؤر هةلَ) ك. ن. ي (ذيامنة سةر بة

تؤ لة والَمةكي . نةك فوئاد ئةجنامي داوة)  زةرداويفوئاد (هاوريي من ئةو هةوالَم بالَوكردووة بةناوي
بةلَكو ، هاوِريي بةِريزم من منةكي هيضي تؤم نةكردووة.. .. خؤتة بؤ منت نووسيةوة يب منةكي بةو ِرادية

  .. .. بةشةرمةو دةلَيم ضاث و كارتةكاين ئةو ئاهةنطة من دروستم كرد بةالَم ئةركي سةرشامنة
بؤ .. .. بةشان وبالَي اليةنيكي دياركراو ديت، اسي ضاالكي طروثة سياسيةكان دةكةيت ودواي ئةو بةِريزت ب

كةت هاتيتة  و اليةنةلَيجي زمان زانكؤي بةغدا تا ئيستا خؤت بةشي زماين كوردي لة كو سالَةيةكةم
 سوثاسيان تةا جاريك سةتةالييت كوردستان سةردامنانيان كرد.. .. يب منةك نيم. سةرداين ئةو بةشة

 هةمان لةج و سرياين لة هةمان كولي زماينبةالَم حةزدةكني ئةو ِراستية بةخةينة ِروو كة بةشي، دةكةين
و  باشة تؤ.. . زانكؤ حزبيكي ئاشووري دةعمي دةكات و بةشي ئةلَماين سةفراتةيت ئةلَماين دةعمي دةكات

تةنانت تا ئيستا .. . ة تائيستا هيضمان نيةهةموو بةرادةرين بةرثرس بؤ ئاوِريكة لةم بةشة نادةنةوة ك
 كردووتة لةو طروثة قارةمانة بةثارةي خؤيان ئةو بةشةيانكةس دةسيت يارةمةيت بؤ ِرانةكيشاوين جكة 

ز  بةِري ئاطاداربيتحةز دةكةم، ئةويش ئةركي سةر شانة. بةشيكي منونةي بؤ كوليجي زماين زانكؤي بةغدا
  . لةو ضاالكييانة

  ، ِريكخراوي ثيشةيش،  وةك ئاطام يل بيت ِريكخراوي حيزيب هةية وئيمة
بةالَم هاوِريي تؤ ، ِريكخراوي حيزيب كاري خؤي هةية و ِريكخراوي ثيشةيش كاري خويندكاران ئةجنام ئةدا

الكيية كي  مانطة دوام دةكةم تا ئيستا هيض ضا4نازامن من وا . ليرة وابزامن باسي ِريكخرواي حيزيب دةكةيت
كةيةكيكة لة مةلَبةندة طةورةكاين خويندن لة بةغدا لةو ) جممع باب معزم (وي نةداوة لةوكوردي ِر

 لة  لة تؤ ناكةم داواي يلَ بوردنمن ليرةوة داوي يلَ بردن، بؤتة هي من و هي تؤئاهةنطة كة ئيستا 
تا لة بةغدا مب ضاالكي زؤر لةو  خويندكارة كوردةكان دةكةم كة تائيستا هيجيان بؤ نةكراوة بةالَم طرفتبيت

بةدلَنيايةوة دةلَيم هةر ِريكخراويك دةسيت يارةمةتيمان بؤ دريذ كات دةسيت ، طةورةتريان بؤ سازدةين
  . هاوكاريان لةسةر سةر خةين
نازامن ئاطات ليية بؤ يةكةم جارة كؤبونةوةيةكي كوردي طةورة لة :ريزمطةر خويندكاريت هاوِريي بة

بةلَي .. .. حةز دةكةم بةزانني تؤ لة كويي بويت جمةمةعةكي باب املعزم ِرووي دا ئةويش ئيمة كردمان
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ةورة بةالَم شتيكي زؤر ط، وةك مادة دواتر وترا لة اليةن كؤمةلَي خويندكاراين كوردستان يارةمةيت دراوين
  . ي كوردةكة سةربة حيزبيكي طةورةنية بؤ ِريكخراويكي وةك كؤمةلَة 

بةالَم هاوِريي كايت خويةيت ِراسيت خؤي دةربِريت ئةمِرؤ لة ميداين كوردايةيت لةم دةظةرةدا وا بؤ دوو 
.. .. يتسالَ بةسةرةيا ضوو نةمان تؤاين زؤر لة برا فيليةكامنان بطةرينيةوةو باوشي طةرمي كورداية

من يةكةم كةس ِرةخنة لة خؤم دةطرم كة لة بةغدا دةنطيكي .  شاهيدييت1\ 30ئةوةيش هةلَبذاردنةكةي 
  .  دواجار لة ئيوة هاوريي رةخنة طرزؤر كةمان هيناوة

بؤ ِراسيت ئةويش بةر ضاوي  يت دةعوت كردين خويندكاران ماوة المرخؤش بةختانة تا ئيستا كا: بةِريز
  . هةنطةمان سازكرد بيي اليةنانة بووكة ئيمة ئةو ئا، ين دةخةمخوينةرا

   دوا جار ِرةخنة بزانة ماناي ضية؟ نةضي هاوِريم تؤ لة ِراسيت تيطةِرةخ
بِروات هةيب بةقةد ئاهةنطةكة ، ِرةخنة بؤ بري كردنةوة دةمان بات نةك بؤ دروست كردين ِرق و كينة

  . بةالَم خؤزطة دروست كةر بواية نةك ِروخينةر، ةدلَخوش بووم كة ِرةخنةكةمت خويندةو
ِرؤذي دووشةممةلةطةلَ هةمان طروث باسي ِريكخستين كوِريكي يادةوةري كرا بؤ ئةو  بؤ يادي هةلَةجبيش

بةالَم لة ، زؤر دلَشاد بووم هةنديكيش يارمةتيامن دا بؤ ِريكخستين ئةو كؤِرة، كارةساتة لة بري نةضوو و
بةالَم ، من وةك دةستةي ِريكخسنت دةسربداري كارةكة بوم،  سياسيةوكييم سةر بة طروثيدوا جارا زان

 ئامادةبون لةو بةوةيشةوة نةوةستام زؤربةي خويندكارة كوردةكاين ئةو جمةمةعم ئاطادار كردوة بؤ ئةوة
  . كؤِرة ئةركيكي نةتةويةثيميش خؤشة بة ثارضة هؤنراوةيةك بةشدريتان لةطةلَ بةكةم

من يةكةم جار ئاهةنطةكةمان ِريكخست بة كاك منسوورم ووت وا بزامن بةر ثرسة لة : وِريي ِرةخنة طرها
والَمي كاك منسوريش ئةوة بؤ وويت يب اليةنةنانة ئةم .. .. . ِريكخراوةكةتان من حةزم بةشيت يب اليةنة
  . ئاهةنطة دةطيِرينةوة تةا بؤ يةكتر ناسينة

  .  بيتتةواوتا رةخنةكةت .. .. كةم بؤ جاريكي تر باش هةوالَ خبوينةوة باشيش ليي بطةبةالَم داوات يلَ دة
  . لةطةلَ داواي يلَ بردمن بؤ طشت خويندكارا كوردةكان

 تا ئيستايش ماوة ِرووي لة  ئةمة كاريت دةعوت كردين خويندكارانة بةزماين كوردو عةرةبيش\تيبيين
ة ئةطةر باسي هيض ِريكخراويك كرايب رةخنةكةت قبوولَ دة بووم بةِريزم هيض اليةنيك ناكات ئةمة شاهيد
  . بةالَم خوينةران حةكةمي ِراستني

   فوئاد زةرداوي 
  2005ئازاري 15 

  بةغدا 
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