
www.kurdistannet.org 
3-12-2004 12:33 

  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين... ... يا بةتريص دوونيشانيان شكاند يا بةتريص دوونيشانيان شكاند   رصكةوتن نامةي هاوبةشرصكةوتن نامةي هاوبةش
 
هةرلةدواي راثةرين و دروستبووين ئيدارةي كوردي لةكوردوستان دوذمناين كورد دةستيان كرد بة رصك   

ياخود وةدةركيان بةوة كرد كةناكؤكيةك . خستنيثيالن بؤ تصك داين ئةوئةزموونةي لةكوردوستان درووست بوة
ئةم هةلةيان بؤ رةخساو بةهؤي هةندص لةو ثارت وخصلآلنةي ) ث د ك. و. ي ن ك(سارديةك هةية لةنصوان 

خؤفرؤشانةي كةثياوي رذصم و ثياوي ووآلتاين دذبةطةيل  لةكوردوستانان و لةدةرةوي ئيدارةكةن يا بةهؤي ئةو
ان ئةدا وةلةاليةكي ترةوةدةستيان ئةكرد ئةمانة هةموو يان بةسةرزاري خؤشةويسيت خؤيانيان ثيش. كورد بوون

وةبةشص لةئاواتةكانيان هاتةدي . بة طؤر هةلكةنن بؤ ئةوةي ئةم ئةزموونةي كوردوستان زيندوو بةضال بكةن
شةري ناوخؤ دروست بوو زؤر لة قارةمان و رؤلةي طةلةكةمان كةدلسؤزبوون بة طةلو نيشتمان لة نصوان هةردوو 

ون،وةناكؤكي ثةرةي سةند كوردوستاين لةت لةتكراوو جارصكي تريش بةخوين رشنت ثاريت شةركردودا شةهيد بو
ثارضةيةكي ئةم كوردوستانةيان كردوة بةدوو كةرتةوة ئةطةر ضي دابةشكردين كوردوستان لةيةكةم جاردا ئاست 
ؤ وخواسيت كوردو هيض ثارتصكي لةسةرنةبوو وة نةتوانرا بيكةنةوةبةيةك ثارضةي كوردوستان، ئينجا خ
. دابةشكردين كوردوستاين باشور بةهصزي دوو ثارت لةتيان كرد وةهةتائيستاش كورد ئةنالصنص بةدةستص وة

كوردوستانيةكان لة هةرشوصنصك بن داواي يةك بوونةوةي كوردوستاين . وةلةئازارو ئصشي ئةم بةشةي كوردوستان
ةئةو رصكةوتن نامةي لةاليةن هةردوو طةورة ناكةن هةتا بؤيةك جاري كوردوستاين باشوور نةبصتةوةبةيةك؟ و

را بؤبةشداري كردنيهةلبذاردين طشيت عصراق خؤشيةكي دا بةجةماوةري  بةرصز مام جةالل كاك مسعودا راطةين
كورد بةآلم بةثصي داواي جةماوةرنةبةوو ضونكة هةندصئةطةري دروست كردوة لةبةر دةم داخوازيةكاين طةيل كورد 

وةك بةرصزيان ئاماذةيان ) يةك طرتنةوةكةي هةردوو ئيدارةكة، وةهةندصخايل تر دانراوةبؤ دواي هةلبذاردن(وةك 
وةهةروةها بةرصز كاك عدنان موفتيلةضاو ثص كةتنصكدا لة بةرنامةي ديدار لةبارةي ئةو يةك بوونةوة . ثص كرد

ةبةربةرذةوةندي ئةم كات وساتةي لئاماذةي بةخالصك دا كةزؤر جصطاي سةرسورمان بوو ئةوةبوو فةمووي 
 نازانني مةبةسيت لةمةضي بوو؟ وةهةرضةندة زؤر هةومل دا  دواخست بؤسالصكي تر مل مالنةي حزبيمانكوردوستان

وةجةماوةر بص ئاطاية لةوةي ضي نوسراوة لةناو ئةودوو راثؤرتةي . بةتةلةفؤن بةشداري بكةم بةآلم بص سود بوو
 هةموو رصكةوتنةكاين تر ياخود ئةوانةي رصكةوتن نامةوشةي ئاشكرا  دبوو وةبةيةككةبةرصزان ئيمزايان لةسةر كر

 ئةوةبوو جةماوةري كورد  يةكةمشاردبؤوة، بؤية ئةتوامن بلصم بةتريص دوو نيشانيان شكاندرصنةكةوتون لةسةري
ديان نيطةران  ئةوةية كةدوذمناين كوردووهةم تؤزي سةبوووريبةو رصكةوتن نامةية هات ئةطةربصت وكاتيش بص

بووين دوو ئيدارةكةي كوردوستانة كةئةتوانن جارصكي تر ئاطر خؤش  رصكةوتن نامةية ئةوةش يةك نةنةكردوة بةو
 دوور بكةونةوة و هةر اليةي رةنطي ثةرؤي خؤي مل مالنةي حزبيداكرص ولةسةر بضوك ترين خال لةثصناوي 
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