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 سیامه ند عه لی نه ریمان..... ؟ !له آه یه وه بووی به نوسه ری مارنز
 

" تانكه آه ی"  ی ڕۆژنامه ی آوردستانی نوم آرده وه7بوا ناآه م قه ت ئه و ڕۆژه م له بیر بچته وه آه الپه ڕه  
ه تایبه تی آاتك نوسه ركی ئه سه سه ردم بینی، چونكه  ئه و ڕۆژه ڕیكۆردی خه جاه تیم له هه مو جیھاندا شكاند ب

ئاژاوه گرو دۆست (آورد به رگری له مارنز بكات وبه قاره مانیان بزان آاتك هه ندێ الوی خون گه رم 
له تاوی ئه وه ی ئای پیرۆزی آوردستان داگیراوه چونه ته  سه جاده و شه قامه آان به به رد دسۆزی ) نه ناس

 آوردستان ده ربیی و پیشانیان دا آه  آه رآوك آوردستانی ترین شاری خۆیان بۆ خونی شه هیدانی ڕگای
ئه گه ر ئای "دیاره ئه مه ڕه نگدانه وه ی به چه یه آه  الی ئاغاآه ی آات ده چت بۆ ئوسترالیا ده . آوردستانه

گه وره (استیان گوتووه پشینان ڕ"به عسی عراقتان نیه  من به ته نیا ئای آوردستان حه زناآه م له به رده مدا ببینم
 ) . پی ت ئه خشن" ئه سه سه رد"ئاو ئه ڕشن و 

هۆی به ردبارانه آه ش هه وی (با بینه وه سه ر باسی آاآی سه نته ری ستراتیژی نه ته وه یی آاتك ده فه رمت 
 ) . ئه مریكایه آان بوو بۆ داگرتنی ئاآه ی آوردستان له  هه ندێ شون

خونه ری ئازیزی آوردستانی باشور چه واشه نه ب آاتك جه نابت داگرتنی ئای آوردستان به شتك چۆن 
ئه مه ش به راوردبكه ی به  الوكی نیشتیمان . نه زان آه  پیاو پویست ناآات خه وی نیوه ڕۆی بۆ به فیۆ بدات
و پۆستای سه ربازی ئسرائیلی دا ) حه ماس (په روه ری فه له ستینی آه  بۆ زیاتر له ده یان ساه له ژر ڕیشی

ده نا بۆ ئه وه ی ته نیا ساتك له نیشتیمانی خۆیدا هه ناسه یه آی ب باروت هه مژێ و چی تر هه بزرآاوی ژر 
چادری خاچی سوری نوده وه تی نه ب، آه چی جه نابت تكۆشانیان ئه شوبھنی به الوه  

) فه له ستینیكان چه ندیان به ده ست هناوه، ئمه ش ئه وه نده( دیسان ده لیت آه رآوك و"دۆست نه ناسه آانی"
 . ؟!!وه ك ئه وه ی له فه رهه نگی جه نابتانا خه بات ب ئه مریكا قسه ی قۆڕه

 كی آورد زاتی ئه وه ئه آا آه ببۆ هه رزه آارو الوه فه له ستینی یه آان . . . . ڕ ه نگه(من نازانم چۆن نوسه ر
وه ك ئه وه ی ئه م براده ره خه بات و ئازایه تی ) به ردبارانی تانكه  ئیسرائیلی یه آان ئازایه تیه آی تدابت

به دووشتی له یه ك تر جودا بزان، له هه موی خۆشتر ئه وه یه  ئه م نوسه ره  به ڕزه ی آوردستانی نوێ قوربانی 
پشت گوێ ئه خات آه گوایا ئه مانه  واتا خه كی آه رآوك ئه م دان وتكۆشانی چه نده ها ساه ی خه كی آه رآوك 

چونكه  ده زانن ( ساه له مای خۆیان نه یانتوانیوه  بنه  ده ره وه له به ر ئه وه ی حوآومه ته آه  دڕنده بووه 35
ه می ئه زانی خه باتی هشتا به آ"ئه سه سه رد"جا جه نابی ) سه ربازه  ئه مریكیه آان ته قه یان ل ناآه ن نایانكوژن

ده یاها ساه ی خه كی آه رآوك و گه رمیان له  ئه نفال و شه هیدانی ڕگای پیرۆزی آوردو آوردستان 
 آه به شانازیه وه له رژه ی قوربانیدانه یه آه مین له پشه وه، 

ڵ سه ربازكی ئه مریكی آه  ته قه ی ئازایه تی ده داته پا' ئاماژه'هه ر به مه شه وه نه وه ستاوه آاآی قاره مانی گۆشه ی 
له و الوانه  نه آردوه و آۆنتۆی عه قی خۆی پكراوه و نه بۆته هۆی خون ڕشتنی چه ند گه نجك آه له و آاته دا 
به بوای آاآی به ڕز دووربوونه  له ئه رآی نیشتیمانی و سه ڕه ڕۆیی یان آردوه، ئه وه تا ب په رده  به رگری 

ده آات ئه و ڕامسفده ی له  آاتی آیمیابارانی شارو گونده آانی آوردستان و ' ڕامسفد' آانی له سه ربازه
پرۆسه ی جینۆسایدی ئه نفالدا له باوه شی چه ند آچه سۆزانیه آی ئوتله آانی به غایا سه رگه رمی داڕشتنی 

ه تا له هه مان ژماره ی ناوبراودا ده ت هه رئه و. نه خشه ی به رژه وه ندیه آانی نوان آۆشكی سپی و سه داما بوو
ئازاآه  ئه و الوه  نییه  آه تانكه آانی داوه ته  به ر به رد، به كو ئه وسه ربازه ئه مریكییه  آه  سه ڕه ڕای به رباران (

ه قه یان لبكه ن جانازانم پشنیاری جه نبتان بۆ ئه و سه ربازانه  ئه وه یه  آه جاركی آه ت ) . آردنی، ته قه ی نه آردوه
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آاآه  سابیری ' معسكر السالم'قائمقامی مه رآه زی سلمانی له  ) ج، ڕ(له سه ر حه قی خۆیان وه ك ئه وه ی آاك 
شه هید آرد به ناوی نه هشتنی ته جاوز له گه ڵ بریندارآردنی چه ند ئاواره یه آی ب النه دا، چه ند ساڵ به ر له  

ایه تیان ده آه ی له گه ڵ ئه و ئه مریكایه ی آفری و دووزو خانه قینی لكاند یان فری هونه ری دۆست. ئستا
وه، جه نابتان له گه ڵ ئه و حیزبه ی بۆی ئه پۆشن به چاك و به خراپ ده متان وه آوو ته ه ی ته قیو  'به عقوبه 'به

بكه م  ئوه  خوندآاری زانكۆتان ئه وه ی شایه نی باسكردنه و ده مه وێ له آۆتایدا ئاماژه ی بۆ . فزه ی لبابوو
گرت له سه ر ئه وه ی ده یانویست وه آو هه موو ڕۆه یه آی دسۆز بۆ نیشتیمانی دایك و پشتیوانی آردن 
له براآانیان له هه ولر دژی دوژمنی هه ره سه ختی آورد ئه تاتورآیه آان ناڕه زایی ده ڕبن، له جیاتی ئه وه 

نیدا به ده م شه قه وه سوبحتان پكردنه وه، ستاش الوانی خونگه رمی آه رآوك به  له سوچه آانی ئاسایشی سلما
ده ده نه  قه ه م و مارنزی داگیر آه رو وی دوای په تۆڵ وآانزاو ئاسه وارو ده ست ' توندڕه و دۆست نه ناس'

ه موو جیھان به  دڵ گه وره و سوور بوو له خونی چه نده ها منای آوردستان و عراقدا هۆی ورانه آاری له ه
 . . . به ڕاستی پیاو نوسه ری وه ك جه نابتانی هه ب دوژمنی ناوێ. ئازا ئه ناسنن

  
 ئه ـمانیا\شتوتگارت

 دا له ژر ناونیشانی 7له الپه ڕه 2003\09\21 ی ڕۆژی  یه ك شه ممه) 3176(ئه م ووتاره له ژماره > تبینی•
 . بوآراوه ته وه'فه رید ئه سه سه رد' ر بۆ نووسه) ئاو به ردو تانك(
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