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م بةر چاو كةوت "هثمن مرياين" دةرچووة، وتارثكي كاك  2003-8-16ي ئازيزدا كة لة  "ميديا"ي 146لة ژمارة 
من بة خوثندنةوةي وتارةكة دصخؤش بووم و، پريؤزباييش لة كاك   . . !" شارةكةي شثخ و دوو ئاأليةكة "لةژثر سةردثذي 

هةر لثرةدا پثمخؤشة ئةوةش بصثم پذ بة دص داكؤكي لة . من و ميديا دةكةم بؤ ئةو كارة چاكةي كة ئةجناميان داوةهث
ناوةذؤكي بابةتةكة دةكةم، چونكة منيش ئةوكات لة كوردستان بووم و، بة چاوي خؤشم ئاأل نةفرةتييةكةي بةعسم لةتةك 

 . ئاألي پةرچةم زثذيين كوردستاندا بيين
كاتدا چةند ذؤژثك بةر لة گةذانةوةم بؤ ئةوروپا، لة ذثگاي كةركووك و چةمچةماصةوة، بةرةو شاري  لة هةمان 

ئاألي پريؤزي كوردستان، نةك تةنيا هةر لة سلثماين، بةصكو لة چةمچةماص و  . ي هةصمةت و قورباين كةوتينة ذث"سلثماين"
ألي بةعسي گؤذبةگؤذدا بةر چاو دةكةون و، پثكةوة  كؤية و زؤربةي شوثنةكاين ديكةي ژثر دةسةأليت يةكثيت لةگةص ئا

من خؤم شايةتيي ئةمة دةدةم و، هةر بؤ ذاسيت و مثژووش لة گةلث جثگةدا بة كامثراي ضيديؤ وثنةي تايبةت بةم . هةصكراون
ن و هةروابثتةوة كاتث مرؤض سةيري هةواص و دةنگوباسةكاين كوردسات دةكات، ئةم دياردة ناشريي. مةسةلةيةم گرتووة

هةر بؤ منوونة جةنايب سةرؤك وةزيراين ينك كة قسان دةكات  . نابةرپرسيار و ناكوردانةشي جوانتر بؤ ذوون دةبثتةوة
يةكثكي كوردستان و يةكثكي عثراقي سةردةمي بةعس و : و داخووياين دةدات، دةبث لةسةر مثزةكةي دوو ئاأل دانرابثت

لة .  پارثزگاري سلثمانيش هةر بة هةمان شثوة  ! ر و كوردكوژةكةشذةگةزپةرستة ئةنفالچيية كيميابارانكة " عروبة"
و ذثكخراوة  UN كؤبوونةوةكاين بةرپرسياراين يةكثتيش دةگةص دام و دةزگا جؤراوجؤرةكاين سةر بة

لة سلثماين و دةضةرةكاين تري ژثر حوكمذانيي . ناحكوومةتييةكانيش شيت وام لة كةناصي كوردسات چاو پث كةوتووة
وةك دةشزانني ذژمثي بةعس و .  چاوم بةرايي نةدةدا لة ئاألي ذةزاقوذسي بةعسييان و ئةنفالچييان ذامبثنمينك، قةت

 لة بن و بؤتكةوة هةصوةشثنران و بة 2003-4-9دذندة و هؤض و دةوصةتة تؤقثنةر و مرؤضكوژةكةي عثراق، كة لة دواي 
من بذوا ناكةم چ ! األ قذثژ و خوثناوييةكةي هةصبكةن؟فةرمي نةماون، تؤ بصثي چ حيكمةتثك لةوةدا بث سةراين ينك ئ  

ئايا هةصكردين ئاألي ذةشي بةعس . كوردثكي بةشةرةف و خةخمؤري ئةم نةتةوةية كارثكي وةهاي پث باش بث
داخوا كارثكي لةم جؤرة بة ماناي خؤ بة بچووك دينت و سووكايةتيكردن   ! پاكانةكردنة بؤ كث يان چ دةوصةت و اليةنثك؟

ئةگةر لة ناوچةكاين ژثر ذكثفي ! وكاري شةهيداين سةربةرزي ذثگاي ذزگاريي كوردستان و ئةنفالكراوانيش نايةت؟    بة كةس
پاريت و يةكثيت كة باس لة  ! پاريت ئاألي بةعس نةبث، كة خؤم نةمبيين، بؤ دةبث يةكثيت وةها كارثك ئةجنام بدات؟

وةش ذثك بكةون تا ئاأليةكي دياريكراو لة كوردستاين، بة  يةكگرتوويي هةردوو ئيدارةكة دةكةن، ئةي نابث لةسةر ئة    
 ! دةردي خؤيان گؤتةين فيدرايل، هةصكةن؟

لة شارثكي گةورةي وةك سلثماين لة چةندين جثگا و سةربان و پثش دةرگاي دام و دةزگا فةرمييةكان هةردوو   
 نةزانن كة جةماوةري چةوةساوةي ئةرث تؤ بصثي سةراين يةكثيت ئةوة. ئاألي كوردستان و بةعسم بةيةكةوة بيين

كوردستان بة گشيت و سلثمانييانيش بة تايبةيت، هةر لة دثرزةمانةوة چ دؤستايةتييةكيان بؤ داگريكةراين وألتةكةيان  
نيشان نةداوة، هةتا ئةوذؤ بثن لة سايةي سةري سةراين ينك و دةسةألتدارثيت كورديشدا، ئاألي نةفرةتلثكراوي ئةو 

 !!مبةخوثنة كوردكوژانة هةصبواسن؟كؤصؤنياليستة دة
ئةو : لة كؤتاييدا منيش دةنگي خؤم دةخةمة پاص دةنگي ئةو هةموو كوردة ئازادخيواز و دصسؤزانةي كة دةصثن 
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