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Šòíäó÷@ðuby @ú  ةو هةوالَة هةموماين داضلَةكاند، زؤرجار هةوالَي جؤراوجؤري خؤش و ناخؤشي

دلتةزصنمان هاتوةتة بةرطوص، هةوالَي كيمياوي باراين هةلةجبة وطةرميان و كوصستاين  
 ئيعدام كوردستان و ئةنفالكردين كةسوكاري دصهاتيةكامنان و فرؤشتين خوشكةكامنان و

وتريباراين ناوشارة و طوندةكامنان وبة كوريت سوتاين كوردو كوردستامنان، بةالم هيض 
زؤرمان ضاوةأصي . هةوةوالَصك بةضةشين ئةم هةوالَة سةرسوأهصنةرو سةرنج أاكصشةر نةبوو

ئةنفال و كيمياوي بارامنان دةكرد، أاهاتبوين لةطةل ئيعدام و طوللةبارانكردن، دةمصك سال بوو 
ةوة 1975ؤكأوزوقرضةقرضي سوتاين كوردو كوردستان دةهات طوصضكةولومتان، بةدواي نسكؤيب

ئةوغةمةو ئةوهةستة و ئةوبص متمانييية، أّؤذ لة دواي أؤذ زيادي دةكرد بؤية دةلصم ضاوةأواين  
بةآلم ئةم هةوالَة بؤزؤرصكمان ضاوةأوانكراو نةبو، ئةم . هةمودأندةييةكي فاشيةكانيشمان دةكرد

الَة دوودلَي بصباوةأي لةناوكورداندا ئةوةندةي تر زيادكرد، بووة مايةي سةرصشةيةك بؤ هةو
.  هةندصك كوصرانة هصرش دةكةن و هةنصكيش كوصرانة ثاساو دةهصننةوة. زؤرصك لة كوردان

مةبةستم لةكوصرانةي هصرشكةران ئةوةية كةكةس بةلطةيةكي واي بةدةستةوة نية دةلصن فآلنة 
يشم لة كوصرانةي ثاساوكةران ئةوانةية كة ثصيان واية حيزب يان سةرؤك  مةبةست. واي ووت

وفةرماندة هةلَةناكةن و خاوةين بريصكي ئةوةندة طةورةن كة هيض كارصكيان نية حيكمةتصكي تيا 
 . نةبصت كةئصمةي أةعيةت لصي تصناطةين و تواناي خوصندنةوةمان بؤي نية و دةبصت ضاوةأوانبني

ئاي لةو  !!!!! ئةطةر أاست بو. است بصت يان درؤ هةمومان ثصي دلطراننييارة ئةو هةوالَة أد
 . نةطبةيت و بةدبةختيةي توشي ئةم طةلة داماوة بووة

ةطةر درؤش بصت، عوزرلة قةباعةت خراثتر و ئاي ض بةآليةك تومشان بوةو دلساف و ساويلكةو ئ
 . خؤشباوةأين و بؤ هةمو دةنطي دةهؤلَصك دةست دةطرين

تاوضيةكان ودةروصشةكاين دةستةآلت كةسصكي كورد شك نابرصت أةخنةي توندي لةو   طة لةماسج
 سالَةي دةستةآلتداراين كوردستان نةبصت، كة ئةوةندة باسكراوة بص تام و بصمانا بووة، ئةو 12

دةيان و بطرة سةدان  . أةخنانةو ناأةزايةتيانة بؤ ضاككردين باروزرويف كوردستان بوة
صطاي جؤراو جؤرةوة خراوةتة بةردةستيان، ئةوةي كةجصطةي نيطةرانية، ثصشنياري جياجيا لة أ

بؤ تةهنا جارصك ئامادة نةبوون وةآلمي خةلكي كورد بدةنةوة، بةثصضةوانةوة بةسنطصكي فراوان و  
بةهةستصكي زؤر دؤستانةوة ئامادةبوون ثصشنيارو داواكاريةكاين داطريكةراين كوردستان قبولَ 

 سالَة ضونكة بة ضةندثةأتوك تةواو نابصت و وةك 12ارنامةي ئةوبكةن، من نايةمة سةر ك
داخ و قةهر لة دلَ و دةروين خةلَكي كوردا   !!!!. هةمومان دةزانني تةواو تةواو بصتام و بصمانا بوة 

كؤبوةتةوة، لةطةلَ ئةوةشدا شانسي زؤريان ثصدراوةو خةلَكي ستةمديدةوبةمشةينةت وبرسي و  
ر زؤريان لص قبولَ كردن، كةتةهنا لةبةر بةرذةوةندي نةتةوةي و بة أةش و أوويت كوردستان زؤ

 ) . هةرضيةك بن لة فاشستةكاين بةغداد باشترن(قسةي باوي ناو خةلَكي 
ةآلم كاتصك كة قسة دصتة سةر ئةوةي لة ناو ئةو حيزبانةدا سيخوأي بةعس هةبوة ئةمة قابيلي ب

 بؤ خةلكانصك كة هةزاران هةزار ئازارو قبولَ نية بؤ هيض مرؤظصكي مرؤظ دؤست نةخوازةآل
ئةو هةوالَة لة سةرةتادا زؤر . ضةرمةسةريان ضةشتو لة هةزاران هةزارمايف خؤيان خؤشبون

طرنطي ثصنةدرا، بةآلم، كاتصك كة يةكصيت نيشتماين كوردستان أايطةياند كة ليذنةيةكيان  
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نةوةو بةدواضوين ئةو ليستةية   ثصكهصناوة بةبةرثرسيارةيت كاك نةوشريوان موستةفا بؤ لصكؤلَي
و ثاش ئةوةي ئةو هةوالَة كةوتة سةرزاري خةلكي كوردستان و لصرةو لةوصش ض بة نوسني و ض 
بةطفتوطؤو هةلسةنطاندن قسةي لةسةر كرا، بؤئصمةي دةرةوةي ووآلتيش بةدواي أاطةياندنةكةي 

وودلَية و هةربؤية وةك مالَثةأي كوردستان ثؤست كاتذمصرو ضركةمان دةذمارد بؤ دةرضون لةو د
 كةس طوص طري كؤأطصأ بوو، ئةوةي ضاوةأوان 192بةشداربواين كؤأي كوردستان ثؤست ووتيان  

ئةطةرضي  . بةآلم هيض ناوصك نةهصنرا يان ئاشكرا نةكرا!! دةكرا بيستين ناوي سيخوأةكان بوو 
 .  ناويان لة بةردةستاية20كوردستان ثؤست ثصشتر أايطةياندبوو 

ن ئاشكراية كة أذصمي طؤأبةطؤأبوي سةدام هةمو أصطايةكي بةكارهصناوة بؤ دذايةيت  ي هةمواال
كردن و دامركانةوةو لةناوبردين يةكجارةكي شؤرش و خةلكي كوردستان، يةكصك لةو أصطايانة 
ثيس كردن و زأاندين ناوي ئؤثوزيسيؤنةكان ض لةئاسيت تاك و ض لةئاسيت 

كةم  ات بؤ زؤرحيزب وأصكخراو لةكوردستانيشدا ماوةتةوة أصكخراوحيزبةكاندا، كة ئةمة وةك مري
 تةهنا لةبةر !!!!نني ئةوانةي كة لة كوردستاندا تاوانبار كران بة ثاراسنت و دةزطاي زانياري 

ئةوةي لة ئؤثؤزيسيؤن بوون، بةعسيش لة بةرامبةر ئؤثؤزيسصؤين خؤيدا، كةلصرةدا قسةلةسةر 
من لصرةدا شاهيديةك ئةدةم لة كايت أاثةأيندا   . بةرحيزبة كورديةكانة زؤر أصطاي طرتوةتة 

ذمارةيةكي زؤر لة و بةلطةنامانة هصنراية شوراي ئاواتةوة ئةوةي ثةيوةندي بة كةسوكاري 
شةهيدانةوةبو لةسةرضؤنصيت شةهيد كرانيان تسليم بة كةس و كاريان كرانةوة كة تائصستاش 

ةلَطةنامانةدا ناو و وصنةي ماموستايةكي كضي ناوي ذمارةيةك لةو خصزانانةم لة برية، هةر لةو ب  
كة بةأصوةبةرايةيت ئةمين سولةمياين داوادةكات لةأصطاي ثارةوتةماعةوة  ) م ـ ف ـ ك(تيا بو 

ثاش ضةندين الثةأةي ترلةدؤسيةكةدا ئةمن داوادةكات كة زوو . . . . . كصشي بكةنة ناو بةعسةوة
صنةطشتيةكاندا كة بينرا مةرحةباي بكرصت و زوو بانطي بكةن بؤ ئةمن و لة سةر شةقام و شو

بةداخةوة كةس هةية كة  . ئةو خوشكة يةكصك بو لة كةسة خؤشنصوةكاين شار. لةطةليا بوةسنت
ثةيوةندي بة ئةمنةوة بوةو ) م ـ ف ـ ك(هؤشيارة و ناوبانطي هةية ثرسياري لةمن كرد، أاستة 

 . زابت ئةمن بووة ؟(. . .) عشيقةي 
بلصني ئةو ناوانة أاستة وليستصكي بةو جؤرة دةست ئةمريكيةكان كةوتوةو ـ ئايا ناكرصت  1

أذصمي سةدام بؤ ثشصوي و ئاذاوة نانةوة لة كوردستاندا بةدواي أوخاين خؤي، دروسيت كردبصت   
 ؟؟؟؟ 

ـ ئايا ناكرصت بلَصني ناسيوناليستة عةرةبةكان بؤ بصبةش كردين حيزبة كورديةكان لة  2
ان كردبصت تا جص و أصي كورد ضؤن بوة و هةروامبصنصتةوة و بص خةمميش داهاتوي عصراقدا ئةمةي

 بن لة داهاتودا لة يةكثارضةي خاكي عصراق ؟؟؟؟
ـ ئايا ناكرصت بلَصني ئةمة تؤلَةيةكي ئةمريكاية لة يةكصيت نيشتماين كوردستان كة ثصشتر    3

 ئيدعاي ضةث بوين دةكرد ؟؟؟؟ وة طولَبذصري سةركردةكاين كردبصت ؟؟؟؟  
ـ ئايا ناكرصت بلَصني ئةمريكا ئةوةي لة بريناضصتةوة كة ضةند جار داواي لةو حيزبانةكرد كة   4

ثةيوةندي خؤيان بة سةدامةوة بثضأصنن، وةثصي وابصت كؤمةلصك لةو بةرثرسةكان بةربةست 
 بوون ؟؟؟؟

اوةأية لة  ـ ئايا ناكرصت بلَصني بصباوةأي ثاريت بةرامبةر ئةمريكاو دوبارةكردنةوةي ئةو بصب 5
سةر زماين سةركردةكاين ثارتيةوة تا ثصش أصكةوتن نامةي واشننت، ئةمأؤ ئةمريكا تؤلَةي 
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 خؤي بكاتةوة ؟؟؟؟ 
 ـ ئةطةر أاست بصت، ئةي بؤ سةدام وةك وةرةقةيةكي زةخت ثصش لصداين لة اليةن ئةمريكاوة  ء

 بةكاري نةهصنا ؟؟؟؟ 
 ستان ليذنةي بؤ دروست كردوة ؟؟؟؟ ـ ئةطةر أاست نية ئةي بؤ يةكصيت نيشتماين كوردب
  ـ ئةطةر أاست نية كص تؤمةتصكي وا طةورة قبولً دةكات ؟؟؟؟  ت
 ـ ئةركي هةردو حكومةت و هةردو حيزبة كة خةلَكي كوردستان لةو دلَة أاوكصي و بصباوةأةيي و ى

خةمةي كة تصيكةوتوة أزطار بكةن ئةويش بة أونكردنةوةيةك دةربارةي ئةو هةواآلنةي كة 
 . بوةتةقسةي أؤذ
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