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 فصري وانةي تازةو ثةندي ومةتةكةي سلصماين بيانةوصت هةميشةثص ئةضصت كاربةدةستاين حك

ان خؤ هةر كة لةطةلَ بيستمتازةترمان بكةن ، ئةجمارة ئةيانةوصت باشتر جةخت لةسةر ئةوة بكةنةوة 
 هةولَي  تةنيات و ئةبصسةرجنمان بةالي شتصكي تردا بضصتثيشاندانصك لة شوصنصك ساز كراوة نابصت 

  ! " .ناشارستانيية " ئةوة بدةين بزانني ضةند كةسي بص طوناهي تر بوونةتة قورباين ئةو هةلَوصستة 
نة  "أصككةوتيناطةياندين بة داخةوة ئةلَصم هةر لة سةرةتاي هةلَطريساين دؤزةخي شةأي ناوخؤوة  تا أ

، ئةو دوو حيزبة زةبةالحةي كوردستان مايف ئةوةيان بة خؤيان دا كة بة بص هيض "  شةأ نة ئاشيت 
انة ثيادةي بكةن ي كورسييةكةيان ، مايكاظيلي قاضي و ئةبصتة ثتةو كردينتسنوورصك ئةوةي ئةيانةوص

ن و كوشنت و تاآلنكردين مالَي اليةنطراين و سلَ لة هيض جؤرة كوشت و بأصك نةكةنةوة ، هةر لة أاونا
  .شيان يةكتر تا ئةطاتة دةم دوورين و خةساندين ئةندام ودؤستةكاين خؤ

هةلَبةتة ئةمةي ئةيلَصم كةم تا زؤرصك طوناهي ئةو كةسانةشي تصداية كة وةك ئةسثي عةرةبانة تةا 
 تاكاتة ئةوةي ئيتر كةسصك نةتوانصبةردةمي خؤيان ئةبينن و هيضي تر ، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ئةمة ن

 وةك خوصين بةسة ؛: و بلَصت  آلييةكدا بصتة طؤلة ئاست هيض جؤرة كاولكاريي و طةندةلَيي و بةرة
ئصمةتان كرد بة ئاو ، أصطة بدةن مندالَةكامنان بة أووناكيي هةناسةيةك بدةن ، لة قرضةي هاويندا 

  و ثاراستينوةنديي بة خؤتان دا بؤ بةرذ ، وةك أصتان سارد بضصتة طةروويانةوة واك ثضؤأصك ئاوي
 هةزاران ئافرةت بصوةذن و بص باوك و برا بكةن و هةزاران مندالَ لة نازي كورسيية ذةنطاوييةكةتان

" باوكيان بص بةش بكةن و هةلَيان أصذنة سةر جادةو كؤآلنةكان و هةر خؤشتان  بة بيانووي شصواندين 
 ، بؤ تةواو كةن بنصن و سةدان شةقي مزريان نةوة أاويا"!أووخساريي شارستاين مةملةكةتةكةتان 

 أصطةية بةو أةعيةتة بةستةزمانة بدةن  بةبص ئةوةي بة زماين طوللة وةآلميان بدةنةوة ، جارصك ئاواش
  .نا : ثصتان بلَ صن 

 و بةعسدا نازامن ئصوة هيض طومانصكتان لةوة هةية كة  وردة وردة ئةو تالَة باريكةي  لة نصوان ئصوة
كلي  ؟ هيض لةوة دوودلَن كة بةر لةوةي كةسصك ثصتان بلَصن بةري ضاوتان!هةية خةريكة بيثسصنن 

  ؟!ثصوةية ،ئصوة ميلي تفةنطةكانتان أاكصشاوة و تووشي هيستريا بوون 
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ئةتوانن ثصمان بلَصن ئةطةر زةأأةيةك دلَسؤزيي و خةم خؤريي  لة دةمارتانا ماوة بؤ أةعيةتةكةتان ، 
و هةر جارصكيش ثأ   ضةك وةآلميان بدةنةوةتيذ و زبرةكةيةكرصت هةميشة بة زمانة ضؤن ثصتان ئ

 نةكةنةوة كة تؤمةيت  لةوةش سلَبؤ هةلَبةسنت و تةنانةتطوصنييةك بوختان و درؤي شاخداريان 
ة تؤمةتانة هةلَبةتة خؤتان باش ئةزانن لة مةملةكةتةكةتاندا ئةو جؤر"  ئةخالقييشيان خبةنة ثالَ ،

  ." دةروونيي ئةبصت لة سةريانكاريطةرييةكي  و ض ت ثص دزصو ئةبصضؤن ئةنداماين أةعيةيت
من سةد دةر سةد لةطةلَ هيض كارصكي طصرةشصوصنيي و تاآلنييدا نيم و لةطةلَ ئةوةشدا هةرطيز ئةوةم بؤ 
هةرس ناكرصت كة كةسانصك هةبن وةك نةهةنط ساماين خةلَك هةلَلووشن و سووكايةتييان ثص بكةن و 

:  كةضي خصرةومةندصك نةبصت ثصيان بلَصت  طةندةلَييدا نقووم بووبصتتا تةوقي سةريان لة جؤرةها 
 كةضي هةر كة ... لصرةدا بوةسنت و دةستةكةتان خبرصتة أوو ،ئصوة ئةبص ئيترئةي دةريالووشةكان 

كةسانصكي تر لة تاو ئازاري تا سةر ئصسقان أؤضوويان ويستيان لة خؤ ثصشاندانصكدا كؤمةلَصك مايف 
 لة 7/9/2005ان داوا بكةن ئيتر سةري دنيا بصتةوة يةك و ئةوة بقةومصت كة  خؤيسادةيزؤر 

   .ثتر أووي داوة لةوة خراثصشتريش طةلص جاري ترو  شارؤضكةي كةالر أوويدا
م بةر  كردوويانة أةواي هةق نيية ، بةآلئةو كارة تصكدةرانةي كة هةندص كةسمنيش ئةلَصم 

ت  بصك بةو جؤرة لصتان  ثأبؤ هصشتتان خةلَ  : بكةينةرسياري ئةولةوةي ئةوةش بلَصني ئةبص ث
 ئةو هةموو  باشة  ئةية تاآلن كردن و سووتاندين شوصنة حكومييةكانيش بة أةوا بزانصت ، ك

 ئةي جؤطةلةي درصذي  فةرامؤشكردنةي جةماوةر أةوايةتيي لة كوصوة وةرئةطرن ؟ وطةندةلَيي
خوصين ضةند سالَةي شةأي ناوخؤ  أةوايةتيي لة كوصوة وةرطرت و ليستصكي ثان و ثؤأي بص 

ك و ضاوثؤشني لة سةدان فايل كردن بة جةماوةرو دةستدرصذيي بؤ نامووسي خةلَحورمةتيي 
أةش و بةرداين دةيان دز و ثياو كوذ و كةرامةت شكاندين نووسةران و أؤشنبريان بة بيانووي 

جيا جيا لة كوصوة أةوايةتييان وةر طرت ؟ ئةطةر برييشتان ضووةتةوة هةموو ئةو جارانةي 
 كة ضؤن بة كةيفصكي سازةوة  خؤثصشاندةران طوللة باران و شةق باران تريشتان ئةهصنمةوة ياد

 كة ضةندين فةرمانبةر و قوتابيي و مامؤستا  لة ئةكران يان ئةوةتان دصنمةوة بةر ضاو 
 كالَتري بة كةتنكةران حةرةمي شوصنةكاين خؤياندا بة ئاشكرا ئيهانة كراون و كةسيش لة طولَ

وة نةهصناوة تا ئاوا بص ئارةق بؤي دةرضن  "شا"سةريان الي " ةالر ك" كي وتووة ، ئص خؤ خةلَنة
  ! هةلَبأين نةدةن و باجي دةنط 

 دلَنيام كة ئؤقيانووسصك طةرضي ، ئةم برينة تا بصت خوصين لص ئةضؤأصت ماوة بلَصم ةندة وئة
 ئصوة هيض دةربةست نايةن ، ئةزانن بؤ ؟ ضونكة نة خؤتان بة خاوةن و بأذصت لص يخوصنيش

 .انن و نة هةتا هةتاية تصريش ئةبن بةرثرسي ئةو بستةخاكة طوناح و خةلَكة بص تاوانة ئةز
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