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  ریب کریب ک  مال غهمال غه  کهکه. .   ئهئه... ...   کانکان  عاقییهعاقییه  ملیملی    وهوه  کردهکرده  ییگالگال   عه عهمر وموسامر وموسا  عهعه

  
تی  ب و ڕۆژهه ره  نیشتمانی عه  له شکی گرنگه کوردستانی عاق به:ت  موسا ده

  !! . . ڕاست ناوه
24-10-2005  

   له،ب هر  نیشتمانی عه  له شکه  به ر کورسستان که سه  لهمر وموسا عهی  م قسانه ئایا ئه
  !. . ل س ووتی له بۆ که!!. .  نا  به؟ بوو یان نا وه تکردنه کورستان قابیلی ڕه

ب  ره عهکۆمکاری ری و  عفه و جه ی سوونه  بوو یان نامهنگ  زهمر وموسا عه ی م قسانه ئایا ئه
   ؟. . عاق رووی ن سه  پ ئه  که، که  یاخی بووه رمه بوو بۆ کورد و هه

  
   له شکه  بهی ستانهدو کور  له ایهدر شوتی پشوازی بکر  توكله  به بوایه  ئهموسامر و عه

  هک ، کووێ بوون  له م زۆله نفالکرا ئه  کورد ئه ی که وه ر ئه  به ر له  هه،ب ره نیشتمانی عه
  ؟بوو دام نه ک سه وستیان وه  ههئایا،کوردی جنۆساید کرددامی دۆستیان  سه

  مه  ئایا ئه؟. .  وستییه  و بھه رمه  گه م پشوازییه  پای چی ئه رانی کورد له ی سه  ئه باشه
  !!!. . مر وموسا عه   کورد یان له  له بلۆفدانه

  
   و گروپه سوونه نوان  النکی داڕژراو بوو لهپسا بۆ عراق  ومرو م هاتنی عه
ی  وه  دوایی ئه،رتی که مۆ قسه سا ئه مرو مه  عه بی که ره  عهکۆمکاریکان و  ترۆریستییه

 تر وره ساتکی گه  کاره بته  پشتگوێ خستنی عراق ئه  که ب بۆیان ڕوون بۆوه ره رانی عه سه
ک  یه  نمونه  به  ببت  و هیچ دوور نییه یه هه مۆ ی ئه وه  لهبی ره یی عه  وه ته بۆ ئاسایشی نه

  :ی وه ر ئه  به لهو تورکیا و ئیران  نزائیر و سۆدا غریب و جه مهسوریا و بۆ لوبنان و 
تا ،کرت چیتر کۆنتۆڵ نه ی که وه  بونهڵ دوای قوو،ڕی ناوخۆی عراق ی شه  وه درژبوونه: 1
کان  تی دوای تگالنی شیعه  تایبه به،ستی لبشۆرت  ئاسایش ده ی که ییه و پله  ئه گاته ئه
 و ،غا  به  لهی سیاسیت سه انی ده هۆی ڕم بته ئهش بگومان  مه ئه،دا م پکدانه له

رمکی  کانیان هه  سنووری شاره  له تدان پیان که رعییه شه کان و کارئاسانی بۆ شیعه
   بهبگومان،رمی خۆیان تکی هه سه نی ده  خاوه و ببن بهن غا دروست بکه ی به وه جیاواز له

  . پشتگیری و هاوکاری ئران
اللی  ی مام جه وه  دوای ئه،ستن وه ت ئه سه  ده رز له  په وورهیتر د کانش هنده کورده: 2

  .  تازه  بۆ قۆناغکی وه نابژرته هه مۆ ی ئهرۆک کۆماری عاق سه
   لهت سه ر ده  سه نه یخه مریکا ده کی ئه  خه ی که یه وره ستۆ گه په و پاه  دوایی ئه:3

ند   چه م به  عاق به ن له که  ئه کشه پاشهکان  مریکییه  ئه جبوور هزه  مه،واشنتۆن
   بۆ بنکه واتهکان بۆ کوردستان  مریکییه  ئه  هزه ک له یه ژماره ی وه آشانه :قۆناغک

شی بۆ  که باقییهی و  دووبه بۆ ندکی هه   وه،وست بکرن  در  بیاره کان که ربازییه سه
کی  کات بۆ دروستبوونی توندوتۆیه خۆش ئه   بۆ کوردستان ڕگهش کشیه م پاشه  ئه،واشنتۆن
  . ور و واشنتۆندا  نوان هه نوێ له
  : سته به م مه  بۆ ئه  چیه،یب ره  عهکۆمکاریی  پۆژه

   خۆیانن به ر به  سه کانیان چونکه  ترۆرییه  کاره رگی عاقی له  به گرتن له ڕگه: 1
  . کیا و ئوردن و سوریا و تور تی میسر و سعودییه تایبه
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چیتر زیانی   ی عاقیش وه  ناوه له ،وتی عاق ی نه وه ره  ده ردنه پاراستنی ئاسایشی نا:2
  . کان وتییه نه ی بۆرییه  وه قاندنه  ته بگیرت له گات و ڕگه پنه

لی  تی دانی گه  بۆ یارمه وه پشنیار کردن بۆ دروستکردنی سندوقکی خرو پیتاک کۆکردنه:3
  . ی عاقی کاول وه تکردنهروس عاقی و د

کی  یه  شوه بردنی عاق به ڕوه تی بۆ به تایبهستکردنی ژوورکی ودر:4
بی  ره ک عه  خۆیانن وه ر به ی سه وانه تی ئه  تایبه  به،رانی عاق ڵ سه گه له،خۆ وه راسته نا
دام و  کانی سه  پیاوه، حیزبی ئیسالمی،کان درییه  سه یاره ک ته ی وه  شیعه،نی سوونی سه ره

غا  ه ب مۆ له ی ئه وانه  ئهڵ گه  له  هیچ دوورش نییه،کانی تر گرووپی تیرۆریسته
ندک   هه ر به رامبه  به، یه م هاوکسه شکبن له  به  کوردیش هیچ دوور نییه،تدارن سه ده
  . سادا مرو مو ی عه م عاقه برن له ڕوه ی به تی دارایی و پله و سکه ده
مان   ئه  گوایه، عاق مریکی له ری ئه  هزی داگیرکهبوونی  کۆتایی هنان به تان بهس هه:5
ی  وه  هر ه د  بۆ چونه مان زامنه ی ئه وه وتنه ن و دوورکه وه ڕه م نائارامی و شه  پشت ئه له

ر  سه نه خه  ده ستۆیاکی ب ونه په ی پاه وه  دوایی ئه،کانی ترن ره ڕکه  شه و گروپه قاعیده
  . بن  ئه وه م پالنه  پشت ئه له  کهکان   عاقییه  پارتهو ڕازی کردنیمریکا  کی ئه خه

  نکه  چو، ستانه  جی وه ستانه به م مه  بۆ ئهکک پرد و مقاش کارهینانی کورد وه  دیسان به:6
ی کورد بۆ م وست و وه  هه  که یان کردووه وه ی ئه وه  زۆر چاک لکدانه میشه ران هه داگیرکه

موو  و هه رم و ئه رۆکی هه می سه ولر و وه سا بۆ هه مرو مه ی عه که هاتنه.  ره وان مسۆگه ئه
بی  ره  عراقکی عهر سه ردووکیان له وتنی هه ڕکه  وه،ن م قسانه  شاهدی ئه، ماچ و موچانه

مرو  زی کردنی عه پشوا لهبوو  هدتر غائیب بوونی ئای کوردستاناش ش وه  له،کگرتوو یه
  ره یته م مه  بۆ ئه وه  پشه  دته م پرسیاره دا ئه م لره به. ب  ره کۆمکاری عهرۆکی  سای سه وم

ی  وه  بۆ ئه  من پم وایه،مریکا سعود بۆ ئه ی کاک مه که  پش چونه ی خسته که  هاتنه به ره عه
مریکاو   و دیسان بۆ ئه وه رییه سه  مـاڵ به  ببت به،پیشانیدای کورد  و و سۆزانه و قسه ئه

م   له کیان نییه یه وه زبوونه  کورد عاقین و هیچ پاشگه نت که یه جیھانیش ڕابگه
ولری  وستی هه ک هه سا نه ومرو م عه.  زووی خۆیان بووه  خواست و ئاره یانداو به بیاره
دا   لره،تووقوربانی مه  شاری هه ی دیمان له وه لهک  وهکوو هی سلمانیش   به رکردووه مسۆگه
 و دوو بیاڕ  ک سلمانی نییه ور وه  هه دا بوو که وه نان به دان،ی موسا بۆ سلمانی که چونه

   لهبوو  خۆ دوو جگری هه وه  ئه مانییهل س ر له رۆک گه  سه چونکه (وستی جیان و دوو هه
  . ) غا به
بوونی  ب و ئاماده ره عهکۆمکاری  ژر چاودری  له میسر   له نگرهم کۆ ڕکخستنی ئه: 7
 ڕووی  وتنی له رکه  سه  به تدانه رعییه نھا بۆ شه ک چاودرک ته کان وه کگرتووه  یه وه ته نه

ویش   ئه  که، یه وه ئه  یه م کۆنگره ستنی ئه کی به ره خواستی سهها  روه هه، وه یاساییه
ندامی   و ئهر ندامی دروستکه ک ئه وه (بی ره عهکۆمکاری  بۆ دی  یاخییه ی عاقی وه ڕانه گه
  کهی  و جاڕه تی دوای ئه  تایبه  به،یه م کۆنگره کتی خاکی عاق به و پاراستنی یه) کی ره سه
ی کوردستای  که خته ردوو پایته  هه به (ور غا و سلمانی و هه  به له سا بۆیدا مرو مو عه

ر  سه اق ڕازین لهالنی ع موو گه  و هه که  عراق یه  که،)  شوه که ته ردوو حکوومه باشوور و هه
  .  کوردستانی بون  له رگرتووه قی خۆی وه تی کورد ته  تایبه  به، واییه م ڕه ئه
 بۆ پاڕاستنی ،بی ره تری کۆمکاری عه  ژر چه  و لهبی ره کی عه دروستکردنی سوپایه: 8

ک   وه، وه ن ترۆریستانه  الیه ری له ه س کرته ی ده ستدرژیانه و ده ئاسایشی عاق له
ن   الیه ی له وه عاق و جگرتنه   مریکا له کانی ئه ی هزه وه ترناتیڤک بۆ کشانه ئه
و   به  بۆیه، فرۆشیاریش ش و بهی کیار بن به یان خۆیان ده وسته م هه له.  وه وانه ئه

دیسان .  وه مننه م نه کان ب وه  تا پرسیاره،ر  سه  بچته که ۆ داڕشتوهی پالنیان ب ییه شوه
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  ر به  تا گه، وه توانت چاو سوور بکاته  ده،کات بۆ کوردستان ر هرش نه گه  ئه ک هزیک که وه
  !!. . کردنیشدا  قسه  لهرۆیی بکات ڕه سه توانت کورد نهتا ش بت  قسه
ی   شیعه،بت وستی چۆن ده مریکا هه  ئایا ئه: وه  ژر لکۆینه هبت بخرت مۆ ده ی ئه وه ئه
 ، دن وه به ره عهکۆمکاری ی  یهم داوا ئهو ڕووی  ره بت و چۆن به وستکیان ده شوور چ هه با
ت من  کوو ده  به ک ڕازییه کانیدا نه  بریاره  کورد له  پم وایه، وه  کورده  به نده ی پابه وه ئه
سعوود  ی کاک مه که  چونه مان کاتدا هیچ دوور نییه  هه له. دم  وه او نوقاندیشه چ به
م  به؟؟. . .  خواستی کورد نا  به، یه م کۆنگره م ڕکستن و سازکردنی ئه رده  به بخاته ره گه ته
و مر عه   به  داویانه  بت که وه کانی کورده ی سۆزه وانه  پچه مریکا به وستی ئه ر هه گه
کانی کورد   سووره  هه س له  و دیسان با وه بت ڕجوع بنه رانی کورد ئه  سه و کاته  ئه،سا مه
 بۆ دیاری کردنی سنووری  وه ڕنه ش زیاتر بگه مه  له،نزندر  نابت ببه  که وه نه بکه

  هی خاک وه ڕانه و گه) وتوو تیوو که ی ههرکووک که (دسی کوردستان دڵ و قوکوردستان و 
  !!!. . . ) ک نیشتمانی کوردستان نه (رم شی هه بۆ باوه کانیتر هداگیرکراو

  :رنج سه
   و به وه  ویژدانکی برینداره ووردی و به   زۆر به وه ب بوونیانه ره  عه  دوور له،کان به ره عه*: 
اری نی تاجی کۆمک مۆ خاوه  ئه کرد که  تۆتایتاره سه م که  پشوازیان له وه رسوڕمانه سه
   له ش نییه کی هاوبه یه جۆرک کۆلکه  هیچ  به  که، وه ی کورده وانه  پچه زۆر به، بییه ره عه

لی   گه، وه  ئیسالمکردنی کوردستانه م ڕۆژی به که  یه  له  مژوو شاهیده،بدا ره نوان کورد و عه
  !!!. .  وه م کۆلۆنیستانه ستی ئه  ده  به  بووه چی نهکورد تووشی 

  
مر  عهڵ   گه نیدا له م دیده که  یه  له،غا  به له) ری ئیبراهیم جاعفه (زیرانی عاق ۆک وهر  سه

  خشورم اری شهو  هه  هاوینه  له  نییه یه م کۆنگره عاق پویستی به  یاند که ڕایگه وموسا
ن کرد شداریما ر به م گه به.  موسا کرد  ساردی پشوازی له  بهسترت و زۆر ببه)  میسر له (
ڵ   گه  له وه  هیچ جۆرک کۆنابینه  به، تی ئمه  تایبه  به، یه رجی خۆمانمان هه  مه وه ئه
  !!. . مۆ کانی ئه یان ترۆریستهکاندا   خون ڕژه عسییه به
  
ڵ  گه م دیداریدا له که  یه  له، وه  سلمانییه له) بانی الل تاه جه (رۆک کۆماری عراق  سهم به
 پشوازی خۆی پیشاندا بۆ  وه رمییه گه زۆر به) مر وموسا عه (بی ره مکاری عهرۆکی کۆ سه
   کۆنگره یاند له بانی ڕیگه ڕز تاه  به  وه،دا یه م کۆنگره شداری کردن له به

ندی پۆتۆکۆلی   عاق پابه  ژر ئای کوردستان و ئای عاق که یدا له که نییهوا ڕۆژنامه
    که یه ووتانه و موو ئه بی کۆمکاری هه ره کۆمکاری عه (ت  ده  که، بییه ره کۆمکاری عه

ی   کۆنگره بوون له بی بۆ ئامادهر یی خۆی ده ها ئاماده روه  هه، ) ک عاق بین وه ره عه
  . سترت به  میسر ده رموشخ له واری شه هه  هاوینه له  کهکان   عاقییه نه ی الیه وه ئاشتبوونه
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