
کانی  قسهر سه کرد، له ستوریان نه نگدانی ده شداری ده ی به و الوه کوردانه ک بۆ ئه نامایه
  10/2005 ی 15/16وی  شه  له وه  کوردساتهفیزیۆنی له ته ختیار له البه مه

 
  وه که رنامه ری به به ڕوه ن به الیه ختیار، له البه ڵ مه گه  له وه فزیۆنی کوردساته له وخۆی ته وتنکی راسته چاوپکه له

؟! کرد یان نه نگدانه م ده شداری ئه ی زۆری الوان به  بۆچی زۆربه یلکرا که وه پرسیاری ئه  
 

ی   ماوه  که دیوه عسیان نه تی به سه ی ئستا ب ئاگان و ناخۆشی ژر ده نجانه م گه ئه`` مدا وتی  وه ختیار له البه مه
و ب  هدیو ملیان نه ری زۆره سکه و عه راندوه کاندا خۆشیان گوزه  کوردیه تی حیزبه سه ژر ده  له  ساه15  نزیک به
``……دا یه وره م ده کانی ئه رکه رئه رامبه به سئول نازانن له  مه خۆیان بهباران ونفال و کیمیا  ئه ئاگان له  

 
موو  رچوو، ھه ده ھه هدا بوان تی ئه سه دهی  سایه نم له مه  ته  ساڵ له15  الوکم و زیاد له  حایخۆم که ش به من به

ری خۆمان  ھامان سه زاره  ھه خسیی و جزبییان، ناچاریان کردین به سوودوو قازانجیی شه خۆراکی  ان کردهنمانی مه ته
 مافی  پیاویان تا ران، ناچاریان کردین ببینه ماندا جبھین بۆ ھانده و نه ڕی مان تیان به سه بگریین و ژر ده ھه

  کتر بکوژین له دین یهان کرب، ناچاری ومان ھه ین تا نانی شهبگر کیان بۆ ھه ب، ناچاریان کردین چه کارکردنمان ھه
زار جار   ھه  ڕۆژانه وه  ناخه زیندویی له کانیان، به م ماه رده وانی به  پاسهگی  سه ، کردیانیینه کانی ناوخۆیاندا ره شه
.مان کوژن شر نه ن گه که و وتمان ده م وت و ئه ی ئه ن، ئاواره که نفال ده ان ئهمانکوژن و دڵ و مشکم ده  

و  ست به  زیندوین و ھه  ئسته م ئمه  به،عس کوژرا ستی به ده  بهکانمان ردخوارد کراوه ل و کیمیایی دهنفا  ھاوڕێ ئه
ستورک  وت ده انهی  ده  سوتاند و ئستاش دووباره هۆرو ج ان بهنمانی مه  سای ته15   چۆن زیاد له ین که که  ده ئازاره
بت   ده گوایه، ن  بکه  پارچه کاندا پارچه ومه قهکان و  ی دینه رده ژر په  سایتر مشک و دمان له40_30 و بۆ دابنن

  ر وه  عراق و وتانی دراوس و ئیقلیمیی دا بگونج، ھهکانی تری  سیاسیه ڵ حزبه گه  جۆرک بت له  به که ستووره ده
 ئیسالمی  ی کوردستان و به وه  جیابوونه رکوتیی داخوازیاکانی خاکی کوردستانیان کرد له  سای پیشوو سه15کچۆن 

عس بۆ   بهیشی تورکی و جه  ھنانی ھزی ئیتالعات و میتی نی کردنی کوردستان و نه ده  مه کردنی کوردستان و به نه
.مان بیانوو دا  ژر ھه  لهکوردستان  

ستی  رده به ی له  ئیعالمیانه ناه و که ی ئه ر نیوه کو گه نگدان، به چوین بۆ ده  نه  که  ب ئاگاییه  له  نه  وه خۆراییه  له نه  ئمه
 ئاگاین   به نده وه  ئهنگدان بکو چوین بۆ ده ده ر نه ک ھه  نه دا بوایه ستی ئمه رده به  له کانی تریشدایه ختیارو حیزبه البه مه
ھنن  خسیی و حیزبیی نه ندیی سه وه رژه  به ر واز له  بگومان گه ڕوخاند، ریاندا ده  سه کانمان به بنکهچوین و   ده که

ی  وه منکیتردا، ئه ر ئه هو ھ که وزه  سه منه و ئه که رده  زه منه و ئه که  سوره منه ینی ئه  به ن له ک ناکه الوان ھیچ جیاوازیه
. ی ب یان بگانها خۆم ر گورگه  گورگ ھه  پمان وایه  ئمه  که یه وه الر رویدا مانای ئه  که شدا له  مدواییه له  
 

وانه  ختیارو ئه البه می مه کرت وه رجۆرک بۆیان ده  ھه  به کردوه نهنگدانیان  شداری ده  به ی که والوانه ھیوادارم ئه
   پشتیوانی خۆتان بنرن تا به وه ی منه یه م ئیمه ی ئه  رگه کرت له ھا ده روه  ھه،وه نه که و بیرده ک ئه  وه که وه نه هبد

ی  ختیاره ال به و مه ئه وت که کهر با ده ،کی تری گونجاو یه یوه ر شوه رببین، یان ھه ش ڕای خۆمان ده کی ھاو به یه نامه
نای الوان  و په ک پشت کتی نیشتمانی کوردستان خۆی وه  یه ربه کانی سه  دیموکراتیه اوهک لپرسراوی رکخر وه

  کانیان ھیچ کاتک له الکان و حیزبه  مه  بو وه ییچی راستیی نهدا، ھ ده کانی الواندا الوانی ھه  بۆنه داو له پیشان ده
.ی الواندا نین بھه جه  

 
د حمه ئاالن ئه  alan_ahmaad@yahoo.ca  

  17.10.2005      
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