
www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا0:03 19-5-2005

  
  ماردين ئيحسانماردين ئيحسان ...  ... ليي مةطرنليي مةطرن.. ..  نةخؤشة نةخؤشة،،ئةم نووسةرةئةم نووسةرة

  
كاين حةمة سةعيد "فشة"يان بة " فشة"سةرةتا دةمةوي ليرةوة سآلو بؤ هةموو ئةو كةسانة بنيرم كة 

ئاخر نووسةريك كة هةموو رابردووي ثرِ نةهامةيت و خةم و خةبات و تيكؤشاين نةتةوةيك ، حةسةن ديت
 دةكري لة ريزي مرؤظيكي ساغدا بذميرريت؟ كةسيك كة وةك ئةوةي هيندي ،تايي بينيتكؤ" فشةثيهاتن"بة 

و ،خزمةيت مرؤظايةتيي كردبيت نيوتن و ماركيز و هةمةنطواي و طؤركي بة نووسني و بريؤكةكاين
 مرؤظيكي  دةكري لة ريزي،وابزانيت بووة بة باوكي هةموان و ئامؤذطارينامة لةسةر رةخنةنامة بنووسيت

 لة ناو كوردواريي خؤمان و رةنطة لةناو زؤر كؤمةلَطةي ، سةري خؤمان نةيةشيننيهؤمشةند بذميرريت؟
تريشدا وابيت كة حسابيكي تايبةت بؤ نةخؤش دةكةن و هةرضي بلَيت بةرةضاوكردين باري تةندروستيي 

   .ش هةر وايةي"حةمة سةعيد" مةسةلةكةي ،بؤي دةذميرن و لييناطرن
 غريةت ،وةك ئةوةي تا ئيستا وةآلمي هيض كام لةوانةت نةداوةتةوة كة رةخنةيان لة فشةكاين تؤ طرتووة

  :بدةرةوة كة لييت ئةكةمبنووسة و وةآلميان بدة بةر خؤت و رةخنةنامةيةكيش لةسةر ئةم ثرسيارانة 
  حةسةينمة سةعيدحة) تاوانبار (برِياري دةستطريكردين) سةري بلَند (يةك دوو سالَ لةمةوبةر •

  بريتة؟.. دةركرد
 هؤيةكةييت لة يادة؟.. ئةمسالَ خةآليت ئاراسي ثيشكةش كردي •
.. بة هينانةوةي دةبابةكاين سةددام سةري كوردي نةوي كرد" سةري بلَند"سالَي نةوةدو شةش  •

 لةبريتة؟
ميان دايتةوة و وةآل.. كوردستانيكي يب ثاريت و يةكيتيم دةوي:  ثار نووسيبووت،لة وتاريكتدا •

 بريتة؟.. وةآلميكت ثينةما
بة نياز بوويت بارزانينامةش  جةاللينامةت نووسي و ،سةرةرِاي هةموو خةبايت جةاللَ تالَةباين •

.. ثاشطةز بوويةوة..  بةآلم خةآليت ئاراس و ئةو ضةند دةفتةرة دؤالرةي بةسةردا هات،بنووسي
 بريتة؟

نيويةيت ئةم رستةية خباتة سةر الثةرةي زؤربةي رؤذنامة و رةخنة لة تاكة كورديك دةطري كة توا •
و خؤشت ئةو قةلةيت كة لة دووري دوورةوة نامةي ) Kurdish president of Iraq (ميدياكاين دنيا

 بة خؤ هاتن بؤ زةرقاوي بنيريت و بريتة دويين نةتةوةي كوردت بة قةومي فشةكةر ناوبرد؟" فشة"
 دةققة لة 2 سةرؤكي ليسيت كوردستاين لةثةرلةماين عرياق دواي ،فوئاد مةعسووم •

 رةخنةي لة سةرؤك وةزيران طرت و داواي كرد كة دةيب ئةو ،سويندخواردنةكةي جةعفةري
سويندخواردنة دووبارة بكريتةوةو بةرهةم ئةمحةد سالَحيش تاكة كورد بوو كة سويندةكةي بة 

حةقي بةسةر ئةو مةسةلةيةوة " سةري بلَند" ئيتر ،وسيتةواوي خوارد و سوثاسنامةت بؤ نةنو
 . ضيية؟ وةآلمم دةوة

كة دةمي رؤذنامةوانيم طرتووة و يخر ضيت بؤ بنووسم كة من هيشتا الويكم و هةمووي ضةند سالَئا •
 هيشتا بؤ ،وسمونامة بن حةمة سةعيد "هيندة شتم لةسةر تؤ ثيية ئةطةر دانيشم ثةجنا بةش لة

  سينةماييش بابةت يلَمةوة؟يلميثينج ف
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 بة خةآلتيكي ، تةريق نةبوويتةوة،ي ناو كوردان ناويان برديت) حمةممةد سةعيد سةحاف (بة •
تةمةنةكانت دةيان رؤمان و ناميلةكةيان لةسةر وها ،مةحةللي فريويان داي و تةريق نةبوويةوة

تةريق ت نووسني و "فشةنامة " تؤش هيندة،ضاككردين كؤمةلَطاي كوردي نووسي و بآلويان كردةوة
وةآلمم دةوة بزامن بةضي تةريق . بؤية دلَنيام بةم كورتة نووسينةش تةريق نابيتةوة. نةبوويةوة
 ئةبيةوة؟

بةآلم ئةوة ليرةوة بةلَينت ثي ئةدةم كة ئةو طةلةكؤمةيةي كؤمةلَيك نيشتيمان ثةرةوةر و  •
 تةريقت ئةكاتةوة و وات ،ووسينةكانتن نووسةري كوردستان ثيي هةلَدةسنت بؤ رسواكردين

 . ليئةكات جاريكي تر كة دةستت بؤ قةلَةم برد تةزووت بة طياندا بيت و واز لةفشةكةري بيين
 
 

  :تصبيين كوردستان نصت
ئةم نووسينة يةك دوو وشةي سوكايةتيثصكردين تصدابوو المان بردووة، هيوادارين نووسةرةكةي لصمان 

وي أاسيت خؤي بواية، ضونكة ئةم جؤرة أةخنانة ثصويست بةوة ناكات بةناوي زوير نةبصت، كاشكي نا
  .وسرصتخوازراوةة بنو
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