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  ئازاد أةشيدئازاد أةشيد... ... ئةحزايب كوردي وتةوافقي عةرةيب ئةحزايب كوردي وتةوافقي عةرةيب 

  
 ين رابردووالَلة سا !!وا بؤ ضواردة سالَ دةضص كوردستان ئازادةو دوو سالََيشة هةمؤ كوردستان ئازادة

م هةمؤ جاريك بةغدا ثةشيمان الَحزبة كورديةكان هةمؤ كاتص ئامادة بؤنة بؤ تةوافق كردن لة طةلَ بةغدا بة
فقانة سةركردةي حزبةكانيش بة دةست بةتالَي دةطةرانةوة بؤ كوردستان أذميةكةي بؤتةوة لةؤ تةوا
ي أيكةوتن و كورديش وةك أابردوو هةولَبؤ حوكم رانص بةغدا  م هةر عةرةب هاتةوةالَسةدام نةما بة

رد تةوافقص داوة لَةطةلَ ئةم عةرةبانة ئةم جارةيان ئةحزايب كوردستان زياتر داكوكن لةسةر داواكاين كو
ئةم ماراًُُسونة جياوازة لة رابردوو سةراين عةرةب .. عةرةبةكانيش لة هةولَص خؤ دزينةوةن هةمؤ وةختيك
ئةمةش دةسكةوتيكة بؤ كورد زياتر هةمؤ سةراين  دةضنة سةالحةدين و دوكان هةولري سليمايت قةالضؤالن

ةكان دةيب بة تةوافق بصت واتة ئرياقص بة كوردةوة كة بونةتة ئرياقي باسيان لةوة دةكرد هةمؤ ريكةوتن
فةكاين صيشلَ بكأصت منونةش هةر اليةك زؤرترين دةنطيش ينصت يان بةشداأيش نةيب ئةوة نابصت ما

عةرةبةكاين بة ناؤ سنةوة هةروةها حزبةكاين كوردستان داواي ئةوة دةكةن دةيب بؤدجةي ئرياق 
دانكردنةوةي ئرياقيش بة طويرةي ئيستحقاق عاديالنة دايةش بكريتة سةر هةمؤ خةلَكي ئرياقدا وة ئاوة

وة قةرةبووص هةمؤ ئةو كةسانة بكرصت زةرةر مةند بوونة ئةم داواكاريانة هةمؤ داواكارص باشن لة  بصت
  .. بةرذةوةندص ميلةتة

ئةوة بؤ ضوواردة سالَة لة حزبص عاجبايت بن  بة راسيت ثرسيارةكة ئةوةية دةيب ئةم حزبانةي كوردستان
ئةي تو خؤدا  ا تةوافقيان نةكردووة لة سةر ئةو كارانةي بةرذةوةندي كوردي تيدا بصتنيؤ خؤياند

ارةي كورديان بة عاديالنة دابةش كردووة جةندين سالَة كة كورد لة ثكينة ئةو حزبانة بؤدجةو خةلَ
 ووةان بة عاديالنة ئةو حزبانة دابةشيان كرددةسيت سةدام ئازاد بووة ئةي خةلَكينة بأؤذةكاين كوردست

لة هةمؤ كوردستاندا ئةي تؤ خودا يارمةيت كةسو كاري شةهيدانيش عاديالنة دابةش دةكرا ئةي خةلَكينة 
 تصش عاديالنة دابةش كراوة بة سةر هةمؤ خةلَكص كوردستاندا ئةوةي راسيت بصت ئةو دوو حزبة لةالَدةسةل

ت بةسةر جةند جةماعةت و عةشريةتيكدا دابةش بووة الَدةسة! !ن نةكردووةهيض كاريكدا عاديالنة كاريا
يان لة خؤيانةوة نزيك بصت هةمؤ شتصكص بؤ كراوة يارمةيت شةهيدان ئةوةي خزمي كاربةستان بصت 

ئةواين تريش وايان بؤ نةكراوة ئةو حزبانةي باسص تةوافق و عةدالةت دةكةن لة ثيشدا با خؤيان لةكةلَ 
ي ةن مليار دوالردةيا النة هةلَسؤ كةوت بكةن توخودا خةلَكينة ئةطةر ئةو حزبانة عاديالنة ئةوكوردا عادي

ؤي خةلَكي بوياغ دةكةن الَبكةن بة سةر خةلَكيدا مندايل هةلةجبةو ئةنفالةكان ثي وةريان طرتة دابةشي
مي لةدايك دةبن ئةو منداالين هةلةجبة تاكؤ ئيستاكة بةكةم ئةندا ذناين ئةنفالَكراوةكان سؤال ئةكةن
ئةو عةدالةتة كوواين ناوضةيةك ئاوةدان دةكريتةوة ناوضةيةكيش عةدالةتة كووا باسي لصوة دةكةن 

كةركوك ئةري ئةمانيش وةك سةدام  هيضي بؤ ناكرصت وةك ناوضةي هةلةجبةو طةرميان دةشيت هةولري
  .عوجةو تكريتيان درةست نةكردووة

  
18/3/2005 

1 


