
www.kurdistannet.org 
 يت ناوةندي ئةوروثابةكا  22:04 5-3-2005

  
  عومةرحمةمةدعومةرحمةمةد …  … !!؟؟ة يان بؤ داهينةرانة يان بؤ داهينةراننوسةراننوسةران و  و  هونةرمةندان هونةرمةندان   بؤ بؤريز لينانريز لينان

  
 ِريطات بكةويتة هةر شوينيك يئيد،  رؤشنبرييةوةيطوِر كةوتؤتة ناوةند و  طةرميماوةيةكة مقؤمقؤيةك

؟ ة يان نا دةتطريتةو:يتثرسكة دة،  ئامادةبكةيتش ئةو ثرسيارةيمالَكردن دةبيت خؤت بؤ وةووالَسثاش 
 يمالَوة و  ئةوةية ئةطةر غةدرمان لينةكةن دةمانطريتةوةمان زؤربةيئةم ثرسيارة ال ينيوة يمالَم وةالَبة

 ئةم ِريزلينانة يفلتةر و ضؤن دةبيتئايندة نازانني  و  ليذنةكة دةمينيتةوةيتةا لةال ي تريشينيوةكة
 و  هونةرمةنداني هيض كةسيك ئةم ماوةية هيندةيمؤبايلوتن؟ ِرةنطة الَ ثايميكانيزمكام ثيوةر دةكاتة 

  بةِراسيتي ئةوةيئيد،  لةسةر نةبيتيفشار ليذنةكان  ئةندامايني هيبةتايبةيت و نوسةران
 ي ثانتاي بةِريكةوت ِرييان كةوتوةوةتةيرؤشنبرييدا ماندووبووةو ئةوانةش و  هونةرلةناوةندةكاين
 بؤ جاريك يان زياتر دةرفةيت يئةوانةش و  دابووني تةمةنيان لةضاالكيي بةدريذايئةوانة، ئةوجيهانةوة

 يتةثلَ و  ووتووةيةكدا طؤراين يان يان لةهةلَثةِركي،  كؤمبارس ببيننيئةوةيان بؤ ِرةخساوة دةوريك
 ي ثياهةلَداندا بؤيلةساية و  نوسيوةي بيسةروبةري كورتة ووتاريكيئةوة،  سازكردووةيبةزمليداوةو 

 و نةتة خؤ كةوتووهةموو ئةمانة بةطشيت،  بةثيزةيبةرهةم و  شاكار خاوةينيئةوة، وكراوةتةوةالَب
 بةوانةشةوة،  لةسةر هةلَدةضنن ئايندةياينخةوين و نبةلَطة كؤكردنةوة و  خؤئامادةكردنيسةرطةرم

 و  هةلةقي قسةردنك خؤليلَ كة يب  سةدامدا نةبوايةي قادسيةيشِرةكة ةدةوار يسيبةر يئةطةر لةساية
 و ةوةيتكربوالَدوو ليكردنيش بؤيان ب و يب يةكيبؤ ئةوة و مةلةقيان دةنووسي

 ينوسينةكانيان ثيشكةش بةشا و  بابةت ناونيشاينيبن ديِر و سةرديِر، ضةورحاسألبكةنيموكافةئة
سوكايةتيان  و دةطووت دِرندةياندا هةلَي سةرؤكيبالَ و بةشان،  قادسية دةكردي) ) شةهيدان( ( و عروبة

هةق واية يان ! ؟ش دةطريتةوةي ئةوان ئةمِرؤيم داخؤ ئةم ئيمتيازةالَبة، بةهاونيشتمانيان دةكرد و بةخؤيان
   ؟بيانطريتةوة

يب  و يكووِر و  بيسةر ئيشةو بيكةم تر دابةشكردنةكاينيهةلَبةت ئةم دابةشكردنةش وةك باق 
تة ئةستؤيية بةثلةيئةو دادوةرم الَبة، يوة ناضغةدروبةشخوران بةِريئةو  ئةندامايني يةكةم دةكةوي 
 ئةوانيش يئيد و  ِريز لينانةكةينةطرتنةوة و طرتنةوة يفلتةر و  دةبنة حةكةميليذنانةو ئةو بةِريزانة

ِريز  يكي قابيل، وون نية ئةو ِريز لينانة كي دةطريتةوةم هةتا ئيستا ِرالَبة،  خؤيانويذداين و خؤيان
 ينوسةر و  هونةرمةندطريتةوة كةدةكةسانة ئةو  كةِروونة تةايةشئةو نية؟ يلينانةو كي قابيل

مذدايةو  و  هيشتا لةتةمييةكانةوة خةريك دةكةنهونةر  خؤيان بةضاالكيةكايتيئةوانةش، دياروناسراون
 تةمةنيان بؤ يةسالَبةرهةميان هةيةو ثتر لةدئةوانيش ئةوانةن كة ، ِروناكايي نةخراوةتة سةر

 واقعدا  بؤهةنديك قووت بكريتةوة كةلةوو بِروبيانيبةيب ئةوةم زاةخوهيوادليرةوة ، تةرخانكردووة
، يان نية ئةوريزلينانةي بؤئةو كةسانة بيتةوة كة هةقثاساو يان بةثيضةوانةوة،  ريزلينانيان هةيةيهةق
هونةرمةند يان  (دانةبِرايبئةو كةسة : ئةوةية كةدةلَني، ةخولَقاندوو يزياترؤشين  كة ناِريةئةوم الَبة

ئةطةر ريزلينانةكة ، الستيكني و  نسيب ئةم دةربِرينانةلةكاتيكدا، بيت) !هتد..  داهينةرينوسةر
ئةطةر بؤثسثؤِرانيشة ،  بؤبِربدريتةوةينةك موضة، ت بكريتالَ خةبؤداهينةرانة ئةوا دةشيت كةسي داهينةر

 ترنةكاو يهيض كاريك و  باشي بؤبِربدريتةوةي خؤيدا مووضةيةكيدةشيت كةسي ثسثؤِر لةبوارةكةئةوا 
 و ِرؤشنبريين و  هونةريي كاريخؤئةطةر بؤئةوكةسانةشة كة سةرقالَ، ي وةرطري خؤتايبةمتةندييت
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بؤ هةموو ئةوكةسانة بيت كة بةرهةميان هةية بةيب ئةوا دةشيت ،  بؤ تةرخان دةكةن خؤياينكايت
ئاشكرابن كةدواجار كةس  و  طرتنةوة بةشيوةيةك ِروونمةرجةكاينلةوةها حالَيكيشداثيويستة ، يجياواز

 ينوسةر بةال، بيتي هونةريكار10( خاوةينبؤمنونة شانؤكار، تيايدا هةست بةغةدرودلَشكان نةكات
  ووتارو ئةوةندة ئةوندةرؤذنامةنووس خاوةين،  كراوبيتي دياريارة قةبكتييب5 كةمةوة خاوةين

ك لةمثةر لةبةردةم ئةوكةسانةدا يهةق نية هةند، مةرجانة ئامادةننيم كة ئةم الَبة، بيت) هتد.. . ِريثؤرتاذ
تةوة كة دواجارنا ئوميستا هةلَوةست، يان دةكاتدقووتبكريِرةواية ائاي، بكةين) دابِران (ةيةك لةسةربائي 

م الَبة،  بوويبي ضاالكخاوةين،  بوويبي رؤشنبريي باري خةخمؤريتهونةرمةنديك يان نوسةريك بةِراس
طةي سياسي خؤسيتهةلَوينةداي ِريثي كيبتي لة هةموو بارو زروفيئةمة بةتايبةيت،  سياسيدا ئامادةبي 
 كاين مليان بةسياسةتةيبوون ئةوانة نةكةميش و  زؤر كةسي طرتووةي هةشتاكاندا بةرؤكينالَلةسا

 يبةلَكو دةستبةردار، نةداالَ هونةرةكةيان بوون لةو ساي دةستبةردار هةرنةكناضار  ةوبةعس نةداو
 شانؤ ضؤن ِرةواية،  بوونخؤشةويستةكانيشيان و نزيك كةسة و هاوِري، جطةرطؤشةكانيان، انيعاشقةكان
 ية ريزي سوثاوةتنةضو يان  قادسيةي شةِرلةبةرةكاينتنيةوة الَ هةيكة بةهؤ  يان نوسةريككاريك
ويست  هةلَي تري يان هةرشيوةيةكطايةتيةوةثيشمةر ي ضاالكيبةهؤ و طةثيشمةرةتة بوو و ةوةعرياق

 ي ضاالكي بةهؤي ئةوانةيئة، دوور كةوتووةتةوة يرؤشنبري و ي هونةري لة ضاالكوةرطرتنييةوة
بةلَكو ،  كردووني مةحرومي هونةري زؤر رذيم نةك هةرلة ضاالكيكنيالَسا و سياسيانةوة زيندان بوون

 بةعسيان لةسةر بووة؟  سيخوِرةكاينيثاش بةربوونيشيان ضاو و  زةووت كردوون ترين مايفيسةرةتاي
، هةمانكاتيشدا لة و بةدابِراو بؤ ئةذمار بكري يئةمة)  لةبةر دةستدايةدؤكؤمينيت (ني كةمترشئةمِرؤ
 تيكالَ هةموو دةسةيملكةض و ي سياسيي هةموو باروو زروفيكيست كة ئامادةبووة كوِر هةلثةرييةكيك
 ئةو يئامانج الدواجار و ي خؤي هؤكاربؤ بةرذةوةندة كردبيتيراثتر هونةرةكةشلةمةش خ و بيتبوو

 ي بؤبةدانةبِراو و ) بيتخةرمانيك دؤكؤمينت( ئةمرؤ خاوةين و لةزيندوومانةوةدا كوورت بووبيتةوة
وةيةك !!؟ئةذماربكريك  (ِريزكردنئيشكردن  و تةمةن و  سالَ ئةذماركردن طشيتيبؤية بةشيجاهةرئيشي

 يريكةثيو!)  هةرسولَتانيكدابووبيتلةخزمةيت و لةهةربؤنةيةكدا و لةهةرسالَيك و بووبيت
 و دةبن و دلَشكا و رمةند تيايدا زةرة بةهةلَويستنوسةراين و  يةكةم هونةرمةندانيو بةثلةناتةندروستة

 هةريم حكومةيت بؤية هيوادةخوازم،  تيايدا سوودمةند دةبننيش ثرةنسيثيب و هةلثةرست يئةوانة
، ني دابن نةطرتنةوةيمةرج) ية زؤر ِرةوايكة بِرطةيةك (بة بِرطةيةك ي رؤشنبريييز وةزير بةِربةتايبةيت

 ينوسني يان هةربابةتيك و هونةر و هونراوة و ؤكضري داو ِرووخاي ِرذيميلةسةر دةمكة يبؤئةوكةسانة
لةثاش ئةوا باشترواية  طريتةوةبيشيان هةرئةطةر،  نوسيووةبةعس و  كاولكاريقادسية و سةدام بؤ يانتر

 لةبةرانبةريشدا. ذيابن كوردستاندا يبةمةرجيك لةهةريم، ِراثةِرينةوة ئةو خزمةتةيان بؤ ئةذماربكريت
غةدر  تري جاريك رؤتينياتي تيكةوليكةيمذ و ئةواتةمضونكة ئةطةروانةبيت ، طري تربيتريز لينانةكة طشت
نوسةرة  و هونةرمةندلة و ي مسيلَيانديفيشكة كؤنة بةعسيةكان لةوالشةوة و بةرهةم دينيتةوة

 . بةهةلَويستةكان سودمةند تر دةبن
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