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كمانة رةطةز ربةرانبةر ئةو عةرةب و تو، خوا ضاك قؤلَي مةردانةت لص هةلَمالَيوةبة، ووتيان ئةي ئافةرين
، خؤشةويستانبزانة ضيمان ثص ئةلَصن وومت ئةي ضؤن ، خؤ خةريكة مباخنؤنكورة، ثةرستانة دةخوصين

ئصمة نةيكةين و ئةو نةيكا ئةي كص بصنني ، سوثاس و شاباشيشي ثصناوصو، ئةوة ئةركي سةرشامنانة
لةم مةيدانةيا ، ندة يةكةمني و دوايني كورديش نيةدواتريش بة ؟دةنطمان بطةيصنصو، داكؤكيمان لص بكا
ئةطةر سوثاستان كةمة ، كة لة ئصمة باشترو جوانتريش ئةو مةسةلةية ئةطةيصن، زؤري تريش هةن

زؤرة ، ووتيان كورة ثصمانة. ق دةستأةنطينترنراتان موستةحةب ضوونكة ئةوان لة طرن بؤ وانبهةلَي
مي ئةو الَهةبةوةشةوة نةوةستام كة وة. وومت مالَتان ئاوابصت، يادةوة ناردووةمةترسة بةشي ئةوامنان بةز

 نوسخةيةكيشم بؤ سايتصكي اليةنصكي خؤشةويستيش لةبةر، دذ بةكوردانة لة جصطةي خؤي بدةمةوة
 ي قانووينمصكالَوة، يةكصك لةو ووتارانةم. اردو تا ئصستاش بةردةوامموةي الثةرةي عةرةبيان هةية ئةنئة

و تيادا باوةري بة وة ، كة سةرؤكي حمامية بص سنوورةكانة، ي عةرةيب عصراقيووتاري كابرايةك بوو بؤ
ووة رؤذصك نييشم ب نةو، طةرضي بةشصوةي فيدراليش بص، نةبوو كة كورد بتوانص خؤي خؤي بةرصوة بةرص

، نيو لة هةركوص يةك مةزلوميةت هةبص لةوص، لة رؤذان وةكو حماميةك كة خؤي دةلَص سنوورمان بؤ نية
م كاتصك كة كة الَبة. داكايت ئةنفال و جينوسايدلةنة ئصستاو نة ، داكؤكيةك لة مايف رةواي كورد بكا

 ئينسان بةتؤمةيت بةشداري لة تاوان دذ بةتة ئةوروثيانة الَلة يةكصك لةو وو، وةزيري ديفاعي عرياق
بةضل طةز عةريزةي ، بةرةو ثريي رايكردوو، سةري قوتيةوةنايب بةثصي ثةيت وجة، دةست بةسةر كرا

ة بنةرةتيةكاين و ماف نةوةكا لةدةستيان دةرضص،  ملي شكانتةالَداطاي ئةو ووبؤ الي داكؤكي لص كردنةوة 
ئةم بةرصزة لةو ماوةيةدا ووتارصكي نووسي كة مةبةسيت ئةو ، نفال ثصشصل كةني ئةحةزرةيت جةنرةالَ

بةالم لة باتيندا ثشتطرييةكةي بؤ ، لة مةسةلةيةك كة كورد تةرةفصكة تيادا،  ثشتطريي كردن بووزاهريةن
يةكطرتوويو مةركةزييت بةرصوة بردن لة عصراق لةنةزةري ئةوا   مةسةليةكة سةرطرتين ئةو، ئةوةبوو

و ، هةموو ووتارةكامنان لة دةوري كورد ئةطةأص،  ئةوةي سةيرة ئصمةي نووسةراين كورد!سةملصنصئة
ووتارصك الثةرةيةكيان لة سايتةكةدا بؤ كردةوةو ناويان لصنا  تةا م ئةو عةرةبة بةالَبة. هةمووشيان الية

تو ، ئاطردان قةدريان نيةخزمي طوص ئةلَصن  ئةرص بةرصزينة كورد (.. .. .. .. ) سةفحةي شةخسي ئوستاز
ئةلكاتب ئةل عةريب حةوت زةمان بوو سةفحةي   يان ئةطةر لة هةوةلَةوة مبان نووسياية؟خوا وانية

 تصل وينةوة كوردوستان ثارةي سةفةرو هؤشةخسيان بؤ نةئةكردينةوة ئةطةر بشمانوويستاية بض
هةزار ئوستاز و تةفةزةل بة  و كرادئة كةبابةكةمشان نة ئةكةوتة سةر ئوخوة ئة لخواردنةوةو
   ؟ يان من هةلَةمبةدوامانةوة نة دةبوون) ضوون و هاتنةوةماندا (ةوة لة زيهابو ئييامبانةوةتةفةزةليش
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