
www.kurdistannet.org 
7-10-2003 15:25 

 
سیامه ند علی نه ریمان.......ویژدانتان ڕابه رتان ب 

 
'  هه رآه س له ئمه ی آورد به  و قۆناغه ی په رله ماندا تپه ڕی ب ئه زان ئه و

 دا بوبوو به جاچكه خۆشه ی ده می پارتی و 1992له هه بژاردنی سای 'شیعاره
تا ویژدانی له ڕابه ری به م آه سی آوردی له آوردستانی باشوردا تائس. یه آتی

هیچ آامیانه  به دی نه آردوه،ویژدان چۆن چۆنی  ڕابه ره  آاتك به ئاشكرا  گه وره  
ك له آۆبونه وه آنیاندا ده ن ده قیقه یه ك وه ستان بۆ گیانی پاآی .ن.پیاوانی ی

باشه ئه مه  .شه هیدانی ڕی ڕزگاری گه لی عراق به تایبه تی ئایه تو باقر حكیم
گه وره ترین خیانه ت نیه  ده رهه ق به خونی شه هیدان،آام له و شه هیده جوامرانه ی 

من دنیام یه آه  به یه آه یان .ك بۆ ئازادی گه لی عراق خۆی فیداآردوه.ن.ی
زۆربه ی زۆریان دوای ڕاپه ڕینه  .به ڕوحكی آوردایه تی و بۆ ده وه تی سه ربه خۆی آوردی خه ونیان بینیوه

 آات له گونده آان ته رمه آانیان به ره و ناو آه سوآاری خۆیان ده گوزرانه وه ،هه مومان 1991زنه آه ی مه 
هه ی به ناو سه رانی .بینومانه  آه چۆن به ئای پیرۆزی آوردستانه وه ته رمی پیرۆزیان به خاك ده سپردرا

یه ك تۆز وه فا بۆگیانی .گه لی آورد بۆ'مافی چاره ی خۆنوسین' شۆڕشی چه وساوه و هه گرانی دروشمی
 .پاآیان و آفنه آه ی به ریان

تروسكه ی ویژدان له دتانا به دی ناآرێ ،آاتك خه كی به ئاواتی زۆر گه وره وه له ناوه و ده ره وه ی نیشتیمان 
ده متان له یه آتر بۆ سه ربه خۆی ئه ژین ،آه چی ئوه تازه له سه ر پۆستی وه زاره ته آان له حكومه تی عراقدا 

له ده ره وه ی بازنه یه و .آه له ڕاستیدا ئه و حكومه ته  ئه گه ر بب و سه ربگرێ. گیر بووه و ڕێ ناآه ون
ه وه باس باسی ڕیفراندۆمه  آه چی ئای آۆنی 'آوردسات'له م الوه خۆتان تكداوه له ڕگای .دراوسمانن

ئالره یا ویژدان مانای چی آه گه وره و .یه آه تانه  ئه گه شته وهعراق له قه الچواالن و سه رمزی یه آه  به 
بچوآی آورد خه ونی سه ربه خۆی ئه بین، آه چی ئوه ئه گه ر ڕۆژنامه ی زمان حاتان بخونیته وه وشه ی 

وێ شت عراقی نوێ له یه آه مه وه یه بۆ دوباره آرنه وه، له هه موو سه ر وتارو ووته ی حیزبیه آاندا آه له 
هات بۆ هه ه بجه به سه رو ملیدا ' آۆن پاوڵ'ئه ویژدانه ی بانگه وازتان بۆ ئه آرد له آویه آات .بوئه آه نه وه

 دا هه ر ئه وان بوون گۆپی 1988آه هه موو خه كی هه ه بجه ی شه هید ده زانن له سای .به ماچ هاتنه  خوارێ 
آه چی ئوه   له گوڵ آاترتان .ا گازی آیمیاوی به سه ردا آردنسه وزیان بۆ حكومه تی به عس هه كرد ت

 .فرمسكی تیمساحی بۆ ئه ڕشتین' پاوڵ'زۆر به ده سكه وتكی مه زنتان ئه زانی آاتك مام .پنه وت 
 ،هه ی ئه وانه ی ئستاش به ناوی یه آ له و خه كه  تكۆشه ره ی آوردستان باشووره وه دوپاتی ئه آه مه وه

وه رنه وه  ڕیزی جه ماوه ری سته م دیده ی خه كی آوردستان و . نھا ساتك ویژدانتان ڕابه رتان نه بووه بۆته
ده ست بخه نه  ده ستی ئه ومیلله ته، به یه ك ده نگ سه ربه خۆی بۆ آوردستان پشه وامان ب و ئاآه ی 

شایه تی حاه آه  ئه وه ی له گه ڵ بزاڤی ئه گینا مژوی آورد .نه مر له ڕوحی هه موومانا شه آه ی ب'قازی'
سومبولی خونی شه هیدان بكه ن به مه شخه ی ده ستان و .ڕیزگاری خوازی آوردا نه بووه  زبدان چاوه ڕیه تی 

به ره و پشه وه به ره و خه ونی سه دان ساه ی آورده وه هه نگاو بنن ،تا شه مه نده فه ری مژوو به جی 
یان ئه وه تا ده ب له وستگه ی نسكۆی .ن چه ند دوور ب ئمه  آوردین هه ر پی ئه گه ین نه هشتون،ڕگاما
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 .    خۆتانا به ده م له ناوچونه وه بتلنه وه
 ئه مانیا\شتوتگارت
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