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  ئازاد رةشيدئازاد رةشيد ...  ... ضؤن بأوا بة عةرةب بكةين ضؤن بأوا بة عةرةب بكةين 

  
يةكص لة كصشة سةرةكيةكاين نيوان كوردو عةرةب بأوا نةبونة بة يةكتر ئةم بأوا نةبونةش لة خؤيةوة نة 

بة ميلةتيكي  عةرةب تا رادةيةكي زؤر بأواي بة كورد هةية كورديش بة راست طؤ دةزاين هاتوتة ئاراوة
  .  راستيةكة كة كورد وايةئازاو بة رةؤشت دةزانن ئةمةش

م ميلةيت كورد بة نةزان و دووا كةوتوو تةماشا دةكةن ئةمةش دةطةأيتةوة بؤ ئةوةي عةرةب خؤيان بة الَبة
شانازي بة ثيغةمبةرو قورئانةوة دةكةن بة ناوي ئيسالمةوة سةروةر دةزانن بةسةر هةمؤ نةتةوةكاين تر 

عةرةب بأواي بة كةساين بةرامبةر نية خؤيان بة طةورةي م رابردوي خويان لة بري دةكةن بة زؤري الَبة
نة عةرةب عةطال بة وهةمؤ كةس دةزانن رةطةز ثةرسيت و خؤثةرسيت لة عةقليةيت عةرةبدا هةية بؤ من

ي عةرةب دروسيت دةكات رش غةيالةكةرامةيت خؤي دةزاين بة جوانترين كةلَتوري دةزانيت ئةو عةط
 زؤر بة كةمي بروا دةكةن ئةمةش دةطةرصتةوة بؤ نوا بة عةرةب ناكات يابةرامبةر بةمانة كورد بأبوويان 

كردةوةكاين عةرةب بةرامبةر بة كورد بة تايبةيت لة ئصراقي عةرةبيدا وةك عةرةب هةمؤ كات كوردي بة 
كةسص دووةم داناوة نةك بة نةتةوةي دووةم وة كورديان بة دووا كةوتوو داناوة بة دار دةسيت بيطانةيان 

كورديش  وة الص خؤيانةوة وة خؤيان بة خاوةين ئرياق دةناسصنن كورديش وةك ميوان تةماشا كراوةزاني
هةمؤ وةختيك داواي مافةكاين خؤص لة عةرةب كردووة ئةمةش واي كردة عةرةب خؤي بة خاوةن مافةكان 

وة بة ئارةزؤي خؤي هةرضص بة حةق زانصوة يان بة ناحةقص زانيوة بؤ كورد وةك ئةو بزانصت لة ئرياقدا 
  !!مافانة مولَكي خويةيت كورد داواي دةكات بؤية لة هةمؤ ريكةوتنةكاندا زؤر زوو ثةشصمان دةبنةوة

سةر  يا صزؤر كةمة ئيتر ئةو عةرةبة عةطال بةسةر ب تا ئةم أؤذطارةي تثدا دةذين كورد بأواي بة عةرةب
لة ناؤ كوردا ذيابثت عةرةبيش  أؤت بصت هةر مةزهةبثكيش بصت دانيشتوي هةر شاأؤ ناوضةيةك بص ئةطةر

نؤي ترين كردةوةي ئةو .. م عةقلَيةت هةر يةكة هةروةك عةرةبصكي بياباين بيأ دةكاتةوةةالَنةزاين بة
ين دةركةوت لة  لة طةلَ كوردا دةذلَة ضةندين سان دةزانانعةرةبانةي كورد بة دووسيت خؤي

 دةنط عارف 241 بؤ ئةجنومةين نيشتماين بة ناؤ ئرياقةوة لة كؤي 3/4/2005هةلبذاردنةكةي أؤذي 
 دةنط دةنطي ليسيت برايةيت 78داوة   عةرةب دةنطي بة كورد18 دةنطي هينا واتة تةا 96تيفور تةا 
ي ثصكةوة ناطوجنيت هةر كورديك ئا لريةوة زةنطي خةتةر دةست ثص دةكات عةرةب و دميوكراسكوردستانة 

   بأوا بة عةرةب بكات نيشانةي نةزانية
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