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  رمياين رمياين طةطة  مستةفامستةفا ....  .... !!ينةوةي متمانةينةوةي متمانةطؤأطؤأ
    

مةلةيف ،پثرث لة پريمام،مام جةالل وكاك مةسعوود
 هاوچارةنووسي يةكثيت وپاريت لة ان بؤمتمانةي

مثراي هةصبژاردنةكاين كوردستان و عثراقدا لة بةردةم كا
تةلةفيزؤنةكاندا،گؤذييةوة، دميةنثكي جوان 

 گؤذينةوةي دصخؤشكةر بوو،بةآلم ئايا تةنيا بةو
مةلةفةكان،متمانة لة نثوان هاووآلتيياين هةردوو 
ئيدارةكةدا دةگةذثتةوة دؤخي جاراين؟ يان پثويستة پردي 

 ذاگةياندنةوة لة هةردوو متمانة لة ذثگةي دةسگاكاين
ئيدارةكةدا لة نثوان قوتابييان وخوثندكاراندا،ژنان و 

ة تاد درست وتؤكم.. . ئافرةتاندا الوان و گةجنان دا
 گؤذيين جياوازييةكان لة بارودؤخثكةوة بؤ !نةك ناكؤكي،بكرثتةوة،دميؤكراسييت ياين هةبووين جياوازي

پثويستة كوردسات و كؤردستان يت !! نةك بة خوثنگةرمي و تووذةيي،بارودؤخثكيتر، بة ئارامي نةرمي وديالؤگ
ي بكةن وكورداين هةندةران ناوخؤي  ئاسياسثل و كؤذةكتثل لة گةص يةك هاوكارضي ميوانةكانيان بگؤذنةوة و

ئةوةي متمانةي بةويتر . ووآلت وةكوو بياين تةماشاي يةكتر نةكةن و متمانةيان بة هاوكاري يةكتر هةبثت
 ژيان لة كؤمةصگةي مةدةنيدا لة سةر دان و ستاندن و پةيذةويكردين ياسا !نةبث،ناتوانث متمانةي بة خؤشي هةبث

 پةيوةندي } مناصثك{ي دميؤكرايت و سروشتيية،لة سروشتدا خودي دروستبووينوةستاوة،دان و ستاندن ياسايةك
تاد پةيوةندييان بة دان و .. . ة كان-  ياسا بازرگانييةكان،ياسا كؤمةآلييةيت!!بة دان و ستاندنثكةوة هةية

ين ئاشيت قامگرييي و تؤكمةكردلة ئاكامي گؤذينةوةي متمانة ودان و ستاندين بةردةوام وسة. ستاندنةوة هةية
. لة مثشكماندا داسذثنةوة،سنوورة سةرابييةكاين ناوخؤيي كوردستان كة لةم ساآلنةدا دروست بوون،ناوخييةوة

لة ذاستيدا كثشةي كورد تةنيا سياسي نيية،بةصكوو كثشةي كةسايةيت سايكؤلؤژي مرؤضي كوردة،بة درثژايي 
 لة دروستكردين متمانة دا ،تكردووين،بةآلم كث دةبثمثژوو داگريكةرة دذندةكان دةيان كثشةي دةروونييان بؤ دروس

.. ..  بثگوومان پثويستة سةركردة الي جةماوةر،مامؤستا الي قوتايب،باووك ودايك الي مناص؟دةستپثشخةري بكات
  :تاد پريةمثردي شاعري ووتوويةيت

  دةبث بةخشندة، مل كةچ كا لة ئاسيت مووچةخؤري خؤي{ 
  }پياصة كة تثكا بؤيسوراحي سةر فرودثنث لة بؤ       

هةروةكوو چؤن سذينةوةي شوثنةواري تةعريب لة كوردستاندا پثويستييةكي مثژوويي ئةم سةردةمةية،ئاواش 
دا پثويستة،ئةمة بة پلةي د لة مثشكي تاكي كور،سذيينةوةي هةرچي زووتري شوثنةواري شةذي شوومي ناوخؤ

ذوناكبريانة،پثويستة ذوناكبريان تةنيا خؤيان لة يةك ئةركي دةسگا حيزبييةكان و دةسگاكاين ذاگةياندن و 
ذاي گشيت و حكوومةتدا پردي متمانة و دان و بةصكوو لةم قؤناغة مثژووييةدا لة نثوان !زيسيؤندا نةبيننةوةؤئؤپ

ذوناكبريان وحيزبةكانيش !ستاندن دروست بكةن،هةميشة لة ئؤپؤزيسيؤنةوة قسةكردن ئاسانترة لة كاركردن
وةكوو لة ،پثويستيمان بة هةردوكييان هةيةي كورد، پثويستيمان بة كوردايةيت وحيزبايةيت هةيةدةبث بزانن ئثمة

حيزبايةيت بؤ داناين ، دةكرثتيزبايةيتحسويد،سويدايةيت و حيزبايةيت، و لة عثراقيش عةرةبايةيت و 
لة ذاستيدا حيزبايةيت و نةتةوايةيت لة هةموو . يةحكوومةتة وكوردايةيت بؤ پاراستين بةرژةوةندي نةتةوايةتي

كوردستان دةتوانث ديارة پاراستين ئاشيت و سةقامگريبووين،. دنيا دا هاودژ نني، بةصكوو تةواوكةري يةكن
ذادةي بثكاري دةبثتة هؤي سةرمايةگوزاري كؤمپانيا كوردي و بيانييةكان لة كوردستاندا، بةمةش ،بوژثنثتةوةب

  ،راين هاووآلتييان بةرزتر دةبثتةوةو ئاشيت سةقامگريتر دةبثيت گوزةكةم دةبثتةوة و ئاس

  كةرانكةرانطريطريترؤريستةكان و داترؤريستةكان و دا      

1 

http://kurdistannet.org/12-2004/imza.pdf


www.kurdistannet.org 
2-12-2004 23:12 

تةقريبةن زؤرينةي خةصكي كوردستاين باشوور دةبنة }پاريت و يةكثيت{  بة هاوچارةنووس بووين
ر و داگريكةي كي كوردستان، زياتر دةبنة جث ئاماجنخةص،هاوچارةنووس،بةآلم بثگومان لة حاصةتثكي وادا

لة كؤمةصگايةكي ،مةرجي سةرةكي سةقامگريبووين ئاشتيية،بؤية پاراستين ئاسايشي كوردستان!ترؤريستان
باووكساالريدا زؤرجار كثشةكان لة خوارةوة بؤ سةرةوة هةصدةچث،بؤية لةم قؤناغة مثژووييةدا پثويستة هةموو 

ردين ترؤريستان وپاراستين هةردوو سثگؤشةكاين تاكةكاين كؤمةصگةي كوردةواري ذؤصييان هةبث، لة چاودثريك
  ئاشيت لة گةص سثگؤشةي،كةركووك-هةلثر-ئاشيت لة كوردستاندا كة بريتيية لة سثگؤشةي ئاشيت موسص

لة ذاستيدا پاراستين ئاسايش لة ووآلتة ئةوروپييةكاندا زياتر هاووآلتييان لة . سلثماين-هةولثر-كةركووك
پةجنا پريةژن تةلةفؤن بؤ پؤليس . ئاگرث لة سةگثك بةربث !كاين حكوومةتئاستؤيان گرتووة تاكوو دةسگا

لة ذاستيدا بة پثچةوانةي ئةوةي هةندث اليةن و ذثكخراوي بچووكي الي خؤمان !ئةوةية كؤمةصگةي مةدةين!دةكا
جيا من دواي بيست ساص ژيان لة ئةوروپا وگفتوگؤكردن لةگةص زياتر لة پاجنا نةتةوةي جيا،بآلوي دةكةنةوة

لة سةرووي بةرژةوةندي نةتةوةكاين ترةوة ،بةرژةوةندي نةتةوةيي خؤيان،خةصكي ووآلتاين هةموو جيهان
 ساص ئاشيت 200كة {دادةنثن،لةم سةردةمي جيهانگريييةدا وئا لةم سويدة پذ لة ئاشيت و دميؤكراسيةدا

تا كةرةستة و ئامثر و ئوتؤمبيل هثشتاش هاووآلتياين سويد }يةكثكة لة سامانة نةتةوييةكاين سويد! سةقامگري
كةچي لة وجل وبةرگ وخواردةمةين و هةرچي بةروبوومي نةتةوةيي خؤيان وةستابثت،هي بياين ناكذن،

هةرچي بث،با دؤشاوةكةي ئاصتوون سا ،،خواردنةكةت،كوردستاين سةرةتاي دميؤكراسي و ئازادي دةصثن
چونكة ! ثري ذثكالمي كوردي بنا كوردييةكانيش ف وكؤمپاني!هيوادارم هاووآلتييان ئاصتوون سا نةكذن!!بث

هةموو ئةمانةش پةيوةندييان بة  دميؤكراسي و ئازادي و برييي نةتةوةيي پةيوةندييان بة يةكترةوة هةية و
ناسنامةي كوردي و سةقامگريبووين ئاشيت ناوخؤييةوة هةية و ئاشيت ناوخؤييش پةيوةنديدارة بة گؤذينةوةي 

  . اسي كورد لةم قؤناغة چارةنووس سازةدارو سةركردايةيت سيمتمانةي نثوان جةماوة
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