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  فةخرةدين تاهريفةخرةدين تاهري ...  ... من ليرة ناِرؤممن ليرة ناِرؤم

  !بانطةوازَيكة بؤ هةموو مرؤظدؤستَيك لةكوردستان و هةندةران
  :بةِرَيزان

 ماجَيستر  باالَ و وةدةست هَيناين خوَيندين تةواو كردينيدوا
 يبةماوةيةك دواتر بِريارم دا بةيةكجار،  رؤذنامةوانيدايلةبوار

 و  خؤم دا وةك رؤذنامةنويثؤِر ثسيبطةِرَيمةوة كوردستان و لةبوار
  .  ئازاد دةست بةكارمبيسَيك
 ي شةش مانطة لةهةولَيرم و بةذيانَيكي باسة نزيكة شايةينيئةوة

 هةندَيك يكةض،  هيض مانطانةيةك خؤم دةذيَينم و بةيبيكؤلَةمةرط
،  ضوار مانطانةيان هةيةيلةم نوسةرة هةلَثةرستانة هةريةكَيكيان س

 هةلَثةرست و كاسةلَيس و بوودةلَة و يسةر  وئةوجاش هةندَيك نو
بؤ كوردستان  من يماستاو ساردكةرةوة ضاويان بةهاتنةوةكة

ضةند مانطَيكة لةخؤ ئامادةكردنن بؤ ثيالن طَيِران دذ بةمن ، هةلَنايَيت
 بَيزار و هةراسان ببم و بةرةو ئةوروثا بةسةر يهةر بؤ ئةوة

 هةموو يو ِروو بة ِروو) من لَيرة ناِرؤم ( خؤم داوةي بةخود من ثةميامنوةيل،  بطةِرَيمةوةينةكةوتووي
كار بؤ ئةوة )  مافيايباندَيك ( هةولَيردا وةكيكة هةنوكة لةشار،  ئةوان ببمةوةي ناشايستةيجؤرة كار

 ئةوةش كار يو سةرةِرا  خةلَكةكةدا ناشريين بكةني كوردستان لةبةر ضاوي هةرَيمدةكةن حكومةيت
،  كورد ببَيتةوةي راستةقينة ئةستووريان لة رؤشنبريايني كوردستان ِرقي خةلَكيثا سةرتانبؤئةوة دةكة

 ثايةتةختدا داناوة و ئةم باندة ي لةهةولَيري رؤشنبريئةم باندة مافيايةش طةرايان لةنَيو وةزارةيت
  بةقودرةيت ديكةيان دةخوَيند و ئَيستاكةشي لةئاوازَيكمافياية بريتني لةجؤرة نوسةرانَيك كةهةتا دوَيين

 ثلة يةكن و هةموو كةس  هةلَثةرسيتيبةكورت و كرماجن،  ديكة دةخوَيننيقادر طَيِريان طؤِريوة بةئاوازَيك
  . باش دةياناسَيت

 ي خَيراو بةثةلةي ثايةتةختدا بةرنامةيةكي لةهةولَيري رؤشنبري دا وةزارةيت2005-4-25 لةرَيكةويت
كةطواية منيش لةم يادةدا دةعوةت كرابووم بةالَم ، يرد كوي رؤذنامةطةريسالَة107 يرَيكخست بؤياد
ديارة منيش لَييان ،  كردميبؤيان كرا سووكايةتيان ث  يادةكةدا هةتاي رَيكخرا و لةرؤذيخمابن بةثيالنَيك

 ي) بةدرخان(ي لةمانطنامة)  زمالَيميعود كرد( بَيدةنط نةبووم و لةئاكاميشدا وتارَيكم لةذَير ناوونيشاين
  .  بالَو كردةوة2005-5-22  رَيكةويتي يةكشةمةي رؤذي) 57 (ذمارة

 ي خانةقاي طةِرةكي دا ثؤليسَيك لة ثؤليسخانة2005-5-29  دووشةمة رَيكةويتي رؤذسةرلةبةياين
هةلَبةتة ،  ناوبراو لةسةر تؤمار كراوةي كردمةوة كةوا شكايةت نامةيةكم لة ثؤليسخانةيهةولَير ئاطادار

 من بةرلة يلةكاتَيكدا وتارةكة.  بةدرخانيش دةطرَيتةوةي مانطانة نووسةراينيشكايةت نامةيةكة دةستة
 ي ضاث و بالَوكردنةوةي لةدةزطايثارَيزةر حوسامةدين ياسني سةردار: ي ياساييبالَو بوونةوة راوَيذكار

  . لة بةدرخان بالَو ببَيتةوة داوة يئةوجا بِريار، بةدرخان خوَيندويةتيةوة
 كةلة وةزارةيت)  سةيد زادةيعومةر(ي شكايةت نامةكةش لةاليةن كةسَيك بةناو باسة  شاياينيئةوة

 هةلَثةرست و يهةرضةندة باش دةزامن ضةندان نووسةر،  تؤمار كردووةناوبراو كارمةندة لةسةرماين
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 ي وةزير ئةوةش بةهاندان و ثالَثشيتي ئةم ثيالنة طالَوةدان و سةرةِرايبوودةلَةو كاسةلَيس لةدوا
هةلَبةتة ئامانج لةم شكايةت نامةيةدا ئةوةية هةتا بؤيان بكرَيت . يش ئةم ثيالنة بةِرَيوة دةضَيترؤشنبري

 يسةرةِرا.  مةحةتةش لةنَيو دزو جةردةو مرؤظ كوذان بةند بكرَيم بكةن و لةزينداينيسووكايةتيم ث
َيد و ئةوروثا نةبَيت  سةفةركردم بؤسو ئيرباهيم خةليليان ئاطادار كردؤتةوة كةمن مايفيئةوةش دةروازة
  .  ئيرباهيم خةليلم لةِروو داخراوةي دةروازةيو بةكوردييةكة

  بةرَيزان
دذ ،  جيهان و لةكوردستان دةكةمي كورد لةسةرانسةري بةويذدان و مرؤظ ثةروةريداوا لةهةموو مرؤظَيك
 بتوامن لة ي هةولَير هةلَوَيست وةربطرن بؤ ئةوة بةناو نووسةرو رؤشنبرياينيبةم باندة مافياية

 بنووسم ي خؤم دا بةئازادي ثسثؤري ئازاد لة بواري ئازاد دا وةك هونةرمةندو رؤذنامةنووسَيككوردستاين
 ي و دةستةو دائريةكةي رؤشنبرييمنيش شكايةت نامةيةك لةسةر وةزير ديارة ناضارم دةكةن، و كاربكةم
  .  هةولَير تؤماربكةمي ض لةدادطاي سوَيديض لةدادطا

 من بكةن و هةولَبدةن ي لةبانطةوازةكةيثَيشواز،  ئينتةرنَيت دةكةمردييةكاينيتة كوتكاش لةسا
 ي لةهةولَيري رؤشنبري والَت بةنووسينةكانيان فشار خبةنة سةر وةزارةيتي كورد لةدةرةوةنووسةراين
 ي وةك من و رؤذنامةي ئازادي هونةرمةند و رؤذنامةنووسَيككةضيديكة ئةوةندة مايف، ثايةتةختدا

  . بةدرخان ثَيشَيل نةكرَيت
  بةِرَيزان

 دؤستم ي كوردي دةزامن هةندَيك لةزاناو هونةرمةندو نووسةرو شاعري و رؤذنامةنووسلَيرةدا بةثَيويسيت
 لة ي دةكةم ثشتطريكة هةنوكة لة ئةوروثاو ئةمريكا و كةنةدا دةذين ئاطادار بكةمةوة تكايان يل

فازلَ . د، عةبدولالَ ثةشَيو. د (:ئةم دؤستة بةِرَيزانةم ئةمانةن، دالةطةلَ رَيزو سوثامس، بانطةوازةكةم بكةن
 سةعيد نورةديين، حةمة سةعيد حةسةن، ئةجمةد شاكةيل، فةرهاد شاكةيل، جةمال نةبةز. د، جاف
، ي قادرقةرةين، شوان ضاوشني، يكوردؤ طةالَلَ، بذار ديالن، ثشكؤ نةمجةدين، ئاوِرةمحان زةنطةنة، يوةيس

هيوا ، ي داودعةوين، ي كاكةييفةمه، هيوا قادر، ئاراس وةيل، ي طةوهةريحاميد، ي سرياجحةمةدةميين
ماهري ، شةهال كةرمي، تةالر هرياين، شادة عومةر، عادل عةبدولالَ، مةريوان كةمال، يعةدنان طل، زةندي
شوان ، يد كوردمةهابا، فةرمان جاف،  عةبدولالَنةجايت، هةرَيم جاف، خةليل بَيكةس، مريان عةيل، عةيل

، يطوشاد حةمة سةعيد كؤي، رَيظينط عةساف، سةعدون يونس، ئةمحةد جةميل، هةميان ئيحسان، سلَيمان
  بارزاينيساق،  دةنطةكان ساييتيكاك طؤران بةرثرس،  كوردستان نَيت ساييتيعومةر فارس بةرثرس

ِرَيزانةش دةكةم كةبةم دةم و دةستة  لَيبوردن لةم دؤستة بةيداوا) . تاد.. .  كالَو رؤذنة و ساييتيبةرثرس
،  كوردستان دةكةمهةروةها داوا لةنووسةرو هونةرمةند و رؤذنامة نووساين، ناويامن لةياد كردووة

 ئَيمةدا بكةن و ي هاوسؤزييان لةطةلَ ئَيمةدا هةية هةلَوَيست وةربطرن و ثشتطريي لةداوا رةواكةيئةوانة
 هةولَير ريسوا بكرَين و ببنة ثةند و عيربةت ي ناوشاريياية مافي ئةو بانديبؤ ئةوة، بَيدةنط نةبن
  .  كوردستانيبؤهةموو خةلَك

  سوَيدمي هةر ئةمِرؤ وةزارةيتثاسةثؤريتي  كة هةلَطري سوَيديبَيطومان من وةك هاونيشتميانيةك
  : لةدوماهيدا دةلََيم.  ئَيمةيلةكةيانةوة ئاطادار دةكةمةوةي سوَيد لةرَيطايدةرةوة
  .  ئازاد و بةهةلَوَيست و سةر ِراستيظبذي مرؤ

  .  هةلَثةرست و بوودةلَةو كاسةلَيسي نووسةريمبر
  .  ثايةتةختي لةهةولَيري كورد حكومةيتي رؤشنبريي وةزيري فةتاح العزاوي ساميبِروخ
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نابَيت كةسَيك بةرةضةلَةك ،  كوردستان بَيت ثةرلةمايني هةموار كراوي ياسايئةطةر بةطوَيرة: سةرنج
 بسثَيردرَيت من لةداهاتوودا ئةم تةوةرة زؤر ي ثي كورد وةزارةيت حكومةيت َيب ثؤسيتي العزاوةيبعار

  .  ئينتةر نَيت دةوروذَينم لةساييتبةبةرفراواين
   1/6/2005هةولَير 

   بةدرخان بالَوكراوةتةوة بةدرخان بالَوكراوةتةوةيي ئةم وتارة بوو كة لة مانطنامة ئةم وتارة بوو كة لة مانطنامةييئةمة دةقئةمة دةق
  

  فةخرةدين تاهري فةخرةدين تاهري  ...  ...  زمالَ زمالَييميعود كردميعود كرد
  

 كة ي كورد ضاثةمةنييةكاين طةيشتنة ئةوروثام بةماوةيةك بريم لةكؤكردنةوةو ئةرشيف كردينيدوا
دا دةستم ) 1983(ي  سالَي هةندران دةرضوو بوون و يان هةنوكةش دةردةضن كردةوةو لةدةسثَيكيلةتةواو

 يتةو بةخؤِراي ئاوارةييةكةشم هةر ئةوها بةهةوةن تةمةيني زؤريبَيطومان بةش. بةكؤكردنةوةيان كرد
 سةدان طؤظارو  خؤم تةرخان كرد بؤ خوَيندن و ئةرشيف كرديني دةربةدةر ذياينيبةفِريؤ نةدا و تةواو

بَيطومان ئةمةشيان هةربةقسة ،  هةندةران دةرضووبوون كؤمكردنةوةي كةلةتةواورؤذنامةو بالَظوكةكاين
 ثايتةخدا كةنايانةوَيت لةم ي لةهةولَيري رؤشنبريي نَيودام و دةزطاي لةطةلَ خةلَكيبةالَم ضيدةكة، خؤشة

  . كارة طرانبةهاية تَيبطةن
كةلةاليان ، بؤ بطَيِرمةوة كورديتان ي ِرؤذ نامةطةريسالَ) 107(ي  يادي مةهزةلةي باسيهةلَبةتة بةرلةوة

 دةزامن باس يبةباش،  هونةر سازدرايدا لةكؤشك2005-4-25 ويتَيكةر لةر لةهةولَيي رؤشنبريوةزارةيت
سةرو وكةهةتا هةنوكة هيض نو،  ئةم دام و دةزطاية خبةمةرووي دزيو و طةندةلَيهةندَيك دياردةلة

 بَيدةنطيان ي بدةن و بةبةردةوامي لةقةرةي كورد نةيان وَيراوة خؤيسَيكوهونةرمةند و رؤذنامةنو
  . لةهةمبةري دا هةلَبذاردووة

  وةزارةيتي حكوميين دام و دةزطا طوتنة كةلةهةموو دونياشدا واباوة هةستيارتري شياويئةوة
 ي ثةروةردة بكةم ئةمةيان بةجهةلَبةتة من نامةوَيت لَيرةدا باس لةوةزارةيت،  و ثةروةردةيةيرؤشنبري

بةالَم .  خؤيان بدةنةوةي وةزارةتةكة ثةروةردةو ئاوِرَيك لةكةم و كوِريةكايني بواريدةهَيلَم بؤ ثسثؤِر
كة خمابن ،  ثايتةختي ية لةهةولَيري رؤشنبريوةزارةيت، هةية وةمنةي سينةوةو بةم نوي ثةيوةنديئةوة

!  قةزا قةدةرةرَيك دةلََيت مةملةكةيت، ئةم وةزارةختانةية بةهةموو شتَيك بضَيت بةوةزارةت ناضَيت
 ي دزو جةردة و قولَِربي رَيكةوتبَيتة هةر مةزاختانةيةك هةست بةوةدةكات كةخةلَكيبَيطومان ئةوة

 كت و مت ي رؤشنبريوةزارةيت. كةهةتا ثَييان بكرَيت قولَت لةذَيرةوة دةبِرن، ةبينَيتةوةتَيدا د حةجاييب
  . يةك سك لةدايك بوونبة دوانةن و يدةلََيي، لةم مةزاختانةية دةضَيت

 لة ي سةرانسةري نةيتوانيوة ببَيتة وةزارةتَيكي خؤ تةمةيني مَيذووي بةدرَيذايي رؤشنبريوةزارةيت
،  ئةوروثاو جيهان دروست بكاتي رؤشنبري لةطةلَ وةزارةتةكاينيتوانيوة ثةيوةندنةشي كوردستاندا و

  .  كوردستاني هةرَيم حكومةيتئةمةش بةومانةية دَيت كةيةكَيكة لةوةزارةتة خراثةكاين
 ي دةركراون يان لةثلةو ثايةي و دزي ناوبراو لةسةر طةندةلَ وةزارةيتيهةتا ئَيستا دةيان كارمةند

هةلَبةتة لةنزيكةوة دةزانَيت ئةم ، يب  ئةم وةزارةتةي مَيذووي ئاطاداريئةو، ونالبراا  خؤيانديوةزيف
  خؤيدا ناويان لةرؤذنامةكاينضونكة دةبواية لةكايت، ثَيويست ناكات من ناويان َينم، كةسانةكَين
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راست و دروستم  يئَيستاش ئةطةر بةلَطةنامة، ندثة  ديكة ببنةتا بؤكةساين، كوردستاندا بالَو بكرابايةوة
  .  ئينتةرنَيت و رؤذنامةكاندا بالَو بكةمةوةلةسةريان دةست بكةوَيت ئامادةم ناويان لةساييت

 ي بِرةثارةيةك كةهةموو لةسةرنةدايني سوَيدي ضةث ثاريتيهةرضةند سالََيك لةمةوبةر لة سوَيد سةرؤك
 كردة ي سوَيد لَييميديا، >زةريبة< زةكاتي بةدام و دةزطاي ئةمريكاييضوارسةد دؤالر> 400<نةيدةكرد

  وي سياسي لةكاربةلَكو هةردةسيت،  سوَيد كردو بةس لةطةيل لَيبوردينينةك هةر داوا، هةراو لةئاكامدا
  .  ِروونيشتي هَينا و لةمالَ بةيةكجاري خؤشي بةهةلَةثةرلةمان و هةموو ئةوكارانة كشاندةوة و داين

 يستةوة بَيت و ثَيدةبةلَكو ئةطةر بةلَطة نامةشت بة،  ئةوها ناكرَيتيرنةك كا،  ئَيمةدا لةوالَيتيكةض
 ي تؤ داوائةودةمة دةيب، دةيان ضةكدارت دةهَينَيتة سةر، ي طةورةي دةكةي و دزَيكيبلََييت تؤطةندةلَ

  . دةكةن  خوَينتئةطةر نا خةلَتاين، كةيت ب يلَلَيبوردين
  رؤذنامةطةريدا ثَيشانطايةك بؤ ضاثةمةينيسالَة) 107(ي  داوايان لَيكردم كةلةيادي رؤشنبريوةزارةيت

 و بوودةلَةو كاسةلََيس و ي كؤنة بةعسي كؤمةلََيك كةسيبةالَم دواتر بةثيالنَيك،  هةندةران سازبكةميكورد
 ي قسةي بةطوَيرةيتاكار طةيشتة ئةوة.  نَيو ئةم وةزارةتة نةياَيشت ثَيشانطاكة سازبكرَيتةِرسيتثهةلَ

 ثَيوةكردم كةمن بتوامن هةلَبذاردةيةك لةسةد ي مةحةمةد خدر مةولود كةبة تةلةفؤن ثةيوةنديكسةرزارة
 كؤمثيوتةر و سكرين نيشان بدةم يدا نةبينراوة لة رَيطاة لَير رؤذنامة و طؤظار و بالَظوكةكايننيشاينوناو

  . بكةمو باسيان لَيوة 
 ي بةرنامةي ناوةرؤكي خوَيندنةوةيوم و دوا ئامادةبوي يادةكةدا سةرلةبةيانيةكةيهةلَبةتة لةرؤذ

هةتا كؤمثيوتةر و سكرينيشيان نةهَينا ، يادةكة بؤم دةركةوت كةمن هيض رؤلََيكم لةم يادةدا نةدراوةيت
  .  هةندةران كةمن بؤم ئامادةكردبووني كوردي رؤذنامةطةريبؤئةم سةد ناونيشانانة، بوو

: ةحةمةد خدر كرد و بةكةمتةرخةميةوة لةوةالَمدا طويت ثرسيارم لة ميهةلَبةتة بؤئةو مةبةستة ِروو
 سةيد زادة بكة ئةو يقسةلةطةلَ عومةر:  طؤيت زمايني دوور خستمةوة و بةسةر يليو خؤ!! .. نازامن

؟ يتوكَي:  دامةوة طويتي وةالَم ئةدةيبخمابن زؤر بةيب،  سةيد زادة كرديثرسيارم لةكوِر. دةزانَيت
 و وةزارةتةكةيامن طوت و ي هاتة سةرازم بةخؤيي سةرم ئةوة ضووة ثشيت طومت ضاوةكامني ثيكةئةوة
 ئةو كة طوَيبيسيت،  ناو ئةو وةزارةتةنيئَيوة كؤمةلََيك دزو جةردة: تن قسةكامندا ثَيمطويلةدرَيذة

 من بةيب:  منيش لةوةالَمدا طومت؟.. دزي ضؤن بةمن دةلََيلَيم هاتة ثَيشةوةو طويت،  من بوويئاخاوتنانة
 مامؤستا فةلةكةدين يئةوةندةتان ثَيدةلََيم لةسةردةمس بة،  كةس ناكةم بةدزيلَطةنامة بةخؤِرايبة

   ؟.. .ي دةركراي بؤضيكاكةي
 هونةرم جَيهَيشت و ي شؤِركرد و لةبةر ضاوم بزربوو و منيش يةكسةر كؤشكي ئةو قسانةم سةريدوا

 ي حيمايةي و داواي رؤشنبريين وةزيرة كو سةيد زادة ضووبوي من كوري رؤيشتنةكةيهةردوا. رؤيشتم
 قامي ي مةحةتة بكرَيم و دواتريش لةزيندايني من بةقؤنداغة كالشينكؤفةكان داركاريلَيكرد بوو بؤئةوة

 ي وةزير هةمان رؤذ دةمةو ئَيوارةكةي نوسينطةي بةرثرسي سةرةوة سةليم قادريئةم ئاخاتنانة. بكرَيم
  . طَيرامةوة يوسةران بؤو نيلةيانة

  !! ..  لَيبَينةي دةلََيت نا نا قةيناكة وازيثَي خؤرة وةزيريش لةسةرديا
وادةردةكةوَيت ، ي رؤشنبرييئافةرين بؤ وةزير:  سةرو بةرانة دا دةلََيم ئةم ئاخاوتنة يبيمن لةوةالَم

 ي كارمةندةكةيئةطةر نا ضؤن بةم شَيوةية وةالَم،  لَيكردبَيتي واي ناوبراو ثَيشتريش داوايكارمةند
 بةعسيزم ي كلتور؟..ثَيم نالََين ض جؤرة كلتورَيكة،  بةعسيزم نةبَيتيئةطةر ئةمة كلتور، داتةوةدة

 ي كوردلةهةمبةر طةيلي  زةبروزةنط و تؤقاندن و جينؤسايدي كلتوري خؤي رةشي مَيذوويبةدرَيذاي
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،  بةعسيش نةبووبنئةطةر ئَيوة، ئَيوةش واخةريكة هةمان كلتور دووبارة دةكةنةوة، طر بةكاردةهَيناِاخؤر
نست ا وةك من رؤذنامةوانيم وةك زيضؤن يةكَيك.  دةضنيبةالَم خؤدةكرَيت بلََيم خمابن كتومت لةبةعس

،  من نةطرتي ئةم هةموو سالَةئةطةر رَيزتان لةكار و خةبايت،  كورديداي رؤذنامةطةريخوَيندووةو لةياد
ئةوةدا   من قةد لة ضاوةِرواينبةراسيت! .. تان ئافةرين بؤخؤتان و ئةخالَق؟.. . بكرَيمي داركاربؤدةيب
 هةندَيك لةكؤنة جاش و ي دارَيذراوي سةملاندم كةئةمةيان ثالنَيكيبةالَم ئةم رووداوة بؤ، نةبووم

دةمةو ! ..  هيض بييانوَيك وايان كرد بةيبيئةطةرنا بؤض،  ناو ئةو وةزارةختانةيةبووبةعسيةكاين
 دوورو درَيذ كةوت كةوةزير و ي نوسةران لةوَيدا ضاوم بةمَيزَيكي بؤيانة لةطةلَ برادةرَيك ضووميئَيوارةكة
 خواردن و خواردنةوة يةرست و بوودةلَة خةريكثو هةلَ  كاسةلَيسيسةرو و هةندَيك لةنويبريكارةكة

 بةمنيشيان يية سةدان هةزارديناريان لةعارةق خواردنةوة سةرف كرد و كةضةرابوون و هةرئةم ئَيو
  ئةوةندة ئةوةدابوون و وامدةزاينلةوَيدا لةضاوةِرواين.. .  طةِرةكةي زؤرينطايةكت ثارةةطوت ثَيشاد

بةالَم دواتر هةتا بؤيان كرا خوارديانةوة و لة ! ..  دةكةن لَيبوردمن يلي لَيبوردةن و دَين و داوايمرؤظ
 ير يانة دةموضاوياندا دةركةوت بةرامبةر بةمن زؤر سةرشؤِرن هةربةسةر شؤِريش دواتيسيما

  . نوسةرانيان بةجَيهَيشت
  !!! .. . هةية لةمةِرئَيمةدا ض مةهزةلةيةكةي سةيركةن لةكوردستان بةدبةختةكة

خةلَك ،  االحتفاالت ناوزةدكراوةي هةولَير وةك وةزيري هةنوكة لةشةقامي رؤشنبريي ئَيستايوةزير
،  ديكة دا كاربةدةست بووي و لة حزبَيك لة لةندةن دةذيايئَيستا ثَييدةلََين هةر ئةوكةسة بووكة ئةوةدةمة

 بةم حيزبة دةدا جنَيو و سووكايةيت،  لة لةندةن دةردةضوون لة رؤذنامة عارةبيةكاينسينةكاين و بةنو
لة وتار خوَيندنةوةكانيدا ئةوةندة ثاندةكاتةوة و ،  سثاردووةي ثي رؤشنبريي وةزيركةهةنوكة ثؤسيت

  ؟.. نةبَيت ض مانايةك دةطةيةين و هةلَثةرسيتيوِروويئةطةر ئةمة دو، ماستاو سارد دةكاتةوة
 لة هةولَير بانطهَيشت ي رؤشنبري كورد لة ئةوروثاوة لةاليةن وةزارةيتيدا هونةرمةندَيك) 1999(ي لةسالَ

 يسالَة برادةر) 35 ( ناوبراو كةطوايةي هونةرمةندي نوسةريبرادةرَيك،  بؤ ئةوروثاي طةِرانةوةيدوا، كرا
( ي  ناوبراو بة فرتو فَيلَ و طةندةلَ وةزارةيت دزةطةورةكايني بةهؤي رؤشنبريةزارةيت لةونزيكيةيت

بةمةرجَيك ئةو برا ،  وةرطرتبووي بؤخؤي سويسريشانزةهةزار و دووسةد دينار) 16200(
ئةم طةندةلَية لةنَيوان ،  من ئاطادارمبيهةتا ئةو شوَينة،  لةو كةين و بةينة نةبوويهونةرمةندةمان ئاطا

 ي بؤخؤي ئةو بِرة ثارةييةي هةولَير باس دةكرَيت و دةزاننيش كةكةيان و هونةرمةند و نوسةرايند
 ي و دزيباشة ئةطةر ئةوة طةندةلَ.  كرد ناوةكان ئاشكرا دةكةمئةطةر لةداهاتوودا ثَيويسيت، وةرطرتووة

   ؟.. دةنَين يلي ض ناوَيكيئة، نةبَيت
 ي بزاظي ثَيشانطا لةهةولَير بؤ سازدايني رؤشنبريرةيتدا لةاليةن وةزا) 2000(ي  سالَلةهاويين

 ي دةيان بةربةست و ئاستةنط بة ثارةيثَيشانطايةكة دوا.  هةندةران بانطهَيشت كرامي كورديرؤذنامةطةر
ضوار هةزار دينارة سويسريةم ) 4000 ( هةولَدا تاوةكو ئةوي وةزير زؤريبريكار،  خؤم كرايةوةطريفاين

) 2145(  دوومانط ضاوةِرواينيبةهةرحالَ دوا،  خؤم سةرفم كردبووةخؤم لةطريفاينبؤ بطةرَينَيتةوة ك
من هةولَتان :  طومتي ثَيي رؤشنبريي وةزيريبريكار، دووهةزارو سةدو ضل و ثَيج هةزاردينارم بؤ طةِرايةوة

رةكةم بؤ  ثاي ئةم ضةند دَيرة ثامشاوةسيين و نو خمابن تا، بؤدةدةم ثامشاوةكةشتان بؤ بطةِرَينمةوة
 رَيطاو بامن كةلة سوَيدةوة و هاتنم مةسروفايت  ضوون بلييتينةطةِراندايةوة و هةروةسا بِرياربوو ثارة

هةزارو ثَيجسةد ) 1500 (كة دةيكرد،  ئةوسا بؤم سةرف بكاتي رؤشنبريي وةزيرجةنايب، هاتبووةمةوة
 يبةكوردييةكة، شم بؤ نةطةِرايةوة ئةم بِرة ثارةية لةطةلَ دايبيئَيستا و ئَيستا، ي ئةمريكاييدؤالر
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) 1500 ( ويهةزار و هةشسةد و ثةجناو ثَينج دينار) 1855 ( ثايةتةختي لةهةولَيري رؤشنبريوةزارةيت
 يثارةيية  طةورة بزانَيت ئةو بِرةيئةوجا ئةطةر خوا،  من قةرزارني ئةمريكاييهةزارو ثَينجسةد دؤالر

   ؟.. قووتيدايمنيش ك
 دةعوةت و يمؤديل،  كوردستان بةماوةيةك دواتري هةرَيمرلةمان و حكومةيت ثة دامةزراندينيدوا

 ي لةدةسثَيكدا تا ئةو ساالَنةيجار،  ثَيكرد لةهةولَير دةسيتي رؤشنبري لةاليةن وةزارةيتيدةعوةتكار
 ئةو نووسةرة ي زؤري بةشكة،  كوردستان بووي دةرةوة عارةيب نووسةراين دةعوةت كردينيدواييش باو

 كوردستان ي كوردستان يان سةربةخؤيي نةبوو ئازادي برٍِوايان ثي كوردستان ئةوةي دةرةوةينةعارةبا
لةكؤِرو ،  بةريتانيا دةذين ثايةتةخيت عارةب كةلة لةندةيني ئةو نووسةر شؤظَينيانةي زؤريبةشَيك. بوو

 ثَينة يهةندة، وو كوردو كوردستان بي سياس و جنَيودان بةمَيذوو خةبايتكؤبونةوةكانياندا سووكايةيت
 خواردن و خواردنةوةيان يدوا،  لة هةولَير ثايةتةختدا بانطهَيشت كراني رؤشنبريضوو لةاليةن وةزارةيت

 كرا لة ضةند يئةوجاش طريفانيان تذ،  مانةوةيان لةكوردستاني زؤر و زةبةندي مةسروفاتَيكيسةرةِرا
 رَيزلَينان لةكورد و كوردستان و ئةزموونة جيايت لةطةِرانةوةياندا بؤ ئةوروثا لةيكةض، دةفتةرة دؤالرَيك

 كردن بة  كةوتنةوة جَينودان و سووكايةيتيكةض،  وَينةية نَيوةراستدا يب كةلةهةموو رؤذهةالَيتيمةزنةكة
  .  ئةم نةتةوة خؤِراطرة شةهيداينخوَيين
 طَيِرامةوة يةتةلةفؤن بؤجارَيكيان ب،  باسة كوِرة خالَؤزايةكةم كة دةمَيكة لة لةندةن دةذيتي شياويئةوة

 يلةم كؤِرةدا جارَيك،  كوردستانيان كردبوو ئامادةببووسةرداين ي ئةونووسةرة عارةبانةيكةلة كؤِرَيك
 ثارضة  عارةيبي كورد كةطواية دةيانةوَيت عَيراق طةيل ثَيكردينديكة كةوتبوونة جنَيودان و سووكايةيت

 يكوِرة خالَؤزايةكةم لةدرَيذة. يلةوكؤِرة دا دَيتة طؤِر سةر و بةر  يبيئةمةو ضةندان قسة، ثارضة بكةن
خمابن ،  كوردستانتان كردسةرداين: لَييان هامتة وةالَم و ثَيمطوتن:  طَيِرامةوةو طويتيئاخاوتنةكةيدا بؤ

 كورد و دؤزة يهةرضةندة ثَيشتريش عةقلَييةت و بريكردنةوةتان دةربارة، عةقلَييةتان هةر نةطؤِراوة
   ؟.. . كوردستانتان قبولَكردي هةرَيم حكومةيتيكوو شةرمتان نةكرد دةعوةتنامة،  ئةوهابووة هةريرةواكة

 وةالَميان دامةوةو ي بازاِري شةرمانة بةشَيوةيةكخمابن زؤر يب: خالَؤزايةكةم لةدوا ئاخافتنيدا وويت
  طوتيان 

  !!!) .. .  زمالَيميعود كرد (
   2005-5-2هةولَير 
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