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 !!! "ماراتؤين عةطالَ و فَيس و عةمامة لةبةرةوداية  "

هةركاتَيك دوذمناين هةميشةيي و سةرسةخيت كورد هةستييان كردبَيت كة شتَيكي لةبارو ثؤزةتيظ بـؤ              
كورد لة ئاراداية ئةوة بة زووترين كات هةموو ناكؤكي و تـا دةطاتـة دوذمنايةتيشـيان دةخةنـة الوةو                   

ئةمانة تـةهنا خـةمي طـةورةيان       .. ن بؤ شيتالَكردين جةستةي كوردي هةذار     كةلَثةو نينؤكيان تيذ دةكة   
ئةوةية كة كورد دةسيت بة هيض نـةطات و دؤزي رةواي كـورد مؤتةكـةي شـةوانةي سـةر سـنطي ئـةو                       

 ...داطريكةرانةية كة سةرتاثاي باآلي ناموبارةكييان سوورة لة خوَيين رؤلَةي كورد

ؤكصكي وآليت سووريا سةرداين توركيا بكـات ، ئـةويش لـة رؤذي              سالَ كة سةر   40وا زياترة لة ماوةي     
 دا سةرؤكي سووريا بةهةلَةداوان خؤي طةياندة توركيا بـؤ الي دوذمنةكـةي دوصـنيص و                06-01-2004

دؤسيت ئةمرؤي ؟ حكومةيت سووريا ئةم سةردانةي بة مصذوويي لةقةلَةمداو لة مييانةي نزيكبوونةوةي             
كـة ئـةويش تـةنيا    !!! ربوونةوةي ئةو بارودؤخةي لة عرياقدا لة ئارادايـة        سوورياو توركيا بؤ بةرانطا   

دؤزي كوردة و هيضي تر ئةطةر نا سوورياو توركيا ضييان ثصدةكرصـت بةرانبـةر ئةمـةريكا ؟؟ سـةرؤكي                   
فيدرايل بـؤ   (( سووريا بشار االسد لة لصدوانصكدا بؤ ئاذانسةكاين دةنط و باس ثَيش سةفةرةكةي طويت              

 كـة ئـةم     ))اق رةتدةكةينةوة ئةوة هصلَي ســـوورة بة نيسبةت سوورياوةو دذي دةوةستني           كورد لة عري  
هةلَوصستة دةقاودةق هةلَوصسيت توركياو ئصرانيشة و هةردووكيان لة خؤشيدا دةكةونة هةلةكةسةما بؤ            

 ... ئةم هةلَوصستةي جةنايب ئةسةد 

كتر نني و بطرة دوذمنيشن و ئايدؤلؤذيان لة          هةموو كةس دةزانَيت ئصران و توركياو سووريا دؤسيت ية        
لةمـةر سـةردانةكةي    !! يةكترةوة دوورة ، بةآلم كة كار طةيشتة سةر كورد ئةوا موو بة نصواناندا ناضصت               

كـة لةاليـةن حةسـةن      " كاتذمصرصك بؤ طفت و طـؤ       " ئةسةد بؤ توركيا ئصزطةي يب يب سي لة بةرنامةي          
سصك بةشدارييان تصدا كردبوو لةوانة سياستمةداري ئيسـرائيلي        ابوالعالوة ثصشكةش دةكرصت ، ضةند كة     

(( كة لة وةآلمي ثرسيارصكدا دةربارةي ثةيوةندي نصوان توركياو ئيسرائيل كؤهني طـويت             ) مصئصر كؤهني ( 
 سالَ زياتر بةآلم ذصر بة ذصرو هنصين بـوو          40ثةيوةندي نصوان توركياو ئيسرائيل دةطةرصتةوة بؤ ماوةي        

 كة ئةو ثةيوةنديية ئاشـكرا كـراو طةيشـتة ئاسـيت مـؤر كـردين ضـةندين                  1997-1995تاكو سالَي   
تةماشـا كـةن بـؤ توركيـا و وآلتـة           )) رصككةوتين ئةمين و سةربازي و بازرطاين و بطرة سـتراتيذيش           

عةربييةكان ثةيوةندي لة طةلَ ئيسرائيل بة ئاسايي و بطرة بة شانازيش تةماشا دةكةن كةضـي كـوردي                 
!! نفال كراوو بصدةرةتان بةوة تاوانبار دةكةن كة ثةيوةنـدي لـة طـةلَ ئيسـرائيل هةيـة ؟               ذصردةستةو ئة 

سةرجني دوو روويي و دووفاقي تورك و عةرةب بدةن بؤخؤيان قةيدي نيية بةآلم بـؤ كـورد حةرامـة و                    
 !!! بارةيان لصهةلَدةستص 

 حةمجانييان لصـرباوة لةبـةر      توركياو سووريا ئصران بؤية ئاطريان طرتووةو كصض كةوتؤتة كةولَييان و         
ئةو ثرؤذةيةي فيدرايل ية كة هةر ثصنج ئةنداماين كورد لة ئةجنوومةين حـوكم ثصشكةشـيان كـردووة                 

ئـةو ثرؤذةيـة وا ديسـان عـةطالَ و فـَيس و عةمامـةي كؤكردؤتـةوة ،                  ... تاكو برياري لةسةر بدرصت     
 10طومان لةوةدا نيية كة ئصران بـة هـةر          هةرضةندة ئةجمارةيان بةشار االسد ئصراين لةطةلَ نيية بةآلم         

دة ثةجنة هـةر رصـككةوتنَيك دذي كـورد بكرصـت مـؤر دةكـات كـة دلَنييايـة توركيـاو سـووريا دذي                        
 ... خواستةكاين كورد دةوةسنت
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باشة دةبصت ئصمة ضـبكةين تـاكو       .. ثيالنطصري و دوذمنايةيت ئةو سص وآلتة بةرانبةر بة كورد ئاشكراية           
فـةرموون  " نيان ثووضةلَ بكةينةوة ؟؟ بةراي من باشترين وةآلمدانةوةي كـورد ئةوةيـة      بتوانني ثيالنةكا 

عرياقي عةرةيب خؤتان بؤ خؤتان و كوردستاين خؤمان بؤ خؤمان و قورقوشم بكةنة طةرووي دوذمناندا               
ضونكة كـورد هةرضـي بلَصـي و هةرضـي بكـات الي             " تاكو هةناسةيان لصدةبرصت و لة حةسرةتا دةمرن        

 و تورك و فارس هةر جودا خوازة با ئصمة هةر بلَصصن يةكثارضةيي عـرياق دةثارصـزين ؟؟ ئـةوان                    عارةب
تةنيا ئةو كاتة هصمن دةبنةوة كة كورد دةسيت لة بين هةمانةكةوة دةرضصت و هيضي ثـص نةبرصـت و بـة                     

 ... كؤيلةو ذصردةسيت ئةو درندانة مبصنصتةوة

ـ        ةنرا ض روودةدات ؟؟ ئايـا سـوورياو توركيـا و ئصـران             باشة ئةطةر دةولَةيت سةربةخؤيي كـورد راطةي
بةبةرضاوي دونياوة هصرش دةكةنة سـةر كوردسـتان و قـةتلَ و عاممـان دةكـةن و هـةموو جيهـانيش                     
تةماشايان دةكات ؟؟ ئةطةر واش بوو كةس لةسةرمان هةلَينةداية ئةوا خؤمان تـابتوانني بـةرطري لـة                 

ان تصكةوت لةوة باشترة ضيتر كؤيلةي ذصردةسـيت بصـطانة          بوومنان دةكةين و ئةطةريش كوذراين و قرم      
 ... بني 

 سالَ  زياترة     800 عةطالَ و فصس و عةمامة ض كؤيان دةكاتةوة ثصكةوة دذايةتيكردين كورد نةبصت ، ئاخر             
تورك و فارس و عةرةب دوذمين يةكتر بوون ئةوان هةموو شتصك دةخةنة الوة بؤ بةرذةوةندي خؤيان ،                 

 !!وو شارو كةرتصكمان بؤ رصكناخرصت لة نصوان دوو حيزب كة هةردووكبشيان كوردن ؟؟ د2كةضي ئصمة 
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