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بةدواداضونَيك لةسةر وتارةكةي كاك ..ثؤلَ برميةر دةبةنط و نةزان نيية" 
!!! "سةالم عةبدوآل    

 براي بةرَيز كاك سةالم عةبدوآل ئيرباهيم وتارَيكي بة زماين عارةيب لة ساييت خؤشةويسيت
 دا بآلو كردؤتةوة دةربارةي نامةيةكي رَيزدار دكتؤر 2004-01-02كوردستان ثؤست رؤذي 

رؤذ نوري شاوةيس كة ناردوويةيت بؤ ثؤلَ برميةري سةرؤكي حوكمي مةدةين هاوثةميانان و 
طةيل كورد داواي دلَنيايي دةكات سةبارةت بة فيدرالَي بؤ " داواي كردووة لة نامةكةدا كة 

" لة وةآلمي داواكارييةكةي دكتؤر رؤذدا برميةر وةآلمي داوةتةوة و طوتويةيت . " ..كوردستان
و طرينستؤكي " ئَيمة عرياقَيكي يةكطرتوومان دةوَيت و رَيطة نادرَيت بة ثارضة ثارضة كردين

 ) ...28/12القبس ( بالَوَيزي بةريتانيا هةمان شيت دووبارة كردؤتةوة 

ردووة كة كابرايةكي دةبةنط و نةزانةو لة ماناي فيدرايل كاك سةالم ، برميةري بةوة وةسف ك
تَيناطات ؟؟ لةوةآلمدا دةلََيم رةنطة كاك سةالم لة داخا و لة حةسرةيت دلَي خؤي وةكو كوردَيك 

بةآلم تؤ بلََيي برميةرَيكي قالَبووي !!! ئاوا بة برميةر بلََيت و ئةطةر وابَيت ئةوة ناهةقي ناطرم 
كاو شارةزاترين كةس لة هةلَس و كةويت نَيو خودي وةزارةيت دةرةوةي نَيو سياسةيت ئةمةري

ئةمةريكاو جَيطاي متمانةو برواي جؤرج بوش و كؤلن ثاولَ ماناي فيدرايل نةزانَيت ؟؟؟ برميةر 
خؤ .. يةكَيكة لة ديثلؤماتة ناسراوةكان و ئةندازياري دارشتين سياسةيت دةرةوةي ئةمةريكاية 

لَتة نةيناردووة بؤ عرياق كة يةكَيكة لة طةرمترين و هةستيارترين ثارضة ئةمةريكا هةروا بة طا
 !!! خاك لةسةر زةمني لةم كاتةدا 

بائَيمة بثرسني كة ئايا ئةو وةآلمة ، وةآلمي برميةرو طرينستؤكة بة تةنيا ؟؟ ياخود وةآلمي 
برميةر لة هةردوو حكوومةيت ئةمةريكاو بةريتانياية ؟؟ بَيطومان هةموومان دةزانني كة 
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طريفاين خؤيةوة قسة ناكات بةلَكو نوَينةري حكومةتةكةي خؤيةيت و قسةكاين رةنطدانةوةي 
ئيتر بؤضي ئَيمة طلةيي و ... سياسةيت ئةمةريكاية دةربارةي عرياق و كوردستان و فيدرايل 

 طازندة لة خودي برميةر بكةين ؟؟

ئَيمةي كورد كة ئةوةندة نةرم بووين لة    خةتاي برميةر نيية ض دةلََيت ؟ ئةوة خةتاي خؤمانة 
طةلَ ئةمةريكاو ، برا عارةبةكان و توركمانةكان تاكو طةيشتة ئةم رادة خةتةرناكةي ئيستا ، 

 كةركووك بكات دةزانَيت ض سووكايةتَيك بة 2003-12-31ئةوةي تةماشاي رووداوةكاين 
 كورد كراوة ؟؟ 

ةلَطريساين شةري عرياق و ئةمةريكا و بطرة زؤرينةي رؤشنبريان و نووسةران تةنانةت ثَيش ه
 سالَ كة كورد بة واقيعي سةربةخؤ بوو هاوارو دادو بَيداديان كرد كة 12لةو كاتةي كة زياتر لة 

بةآلم كوا ضيمان بة ضي كرد ؟؟ هةر !!! ئةم فرسةتة لة دةست مةدةن و شتَيك بة شتَيك بكةن 
 ايةوة ؟ جارةي بة بيانوويةك داواكاري طةيل كورد كث كر

ثاشان ثَيش شةرةكة هةلَطريسَيت هاوارمان كرد با هةندَيك مةرجي ثَيشوةخت دابنرَيت و 
بةنووسراوو ديكومَينت بثارَيزرَيت بؤ دووا رؤذ تاكو نة ئةمةريكاو نة براعارةكان ثةشيمان 

  سالَي ئةزموون لة طةل80َباشة نةماندةزاين ثاش !!! نةبنةوة لةو مةرجانة ، ئةوةش نةكرا 
برا عارةبةكامنان كة هةركة دةستيان طريبوو لة دةسةآلت ئةوجا طالَتة بة كورد دةكةن ؟؟ ئةي 
ئةوة حيزيب دةعوةو شؤرشي باآلي ئيسالمي نني لة ثَيش تؤراين و كؤنة بةعسيةكانةوة جنَيوو 

 طالَتة و سووكايةيت  بة كورد دةكةن ؟؟ 

للة سةري كورد دةخؤنةوةو لةوةتةي هةن باشة كورد نازانَيت كة تورك و توركمان ئاو لة كة
تةنيا هةولَيان بؤلةناو بردين كوردة ؟؟ باشة نةماندةزاين كة ئةوانة تةنيا لة تةنطانةدا 

و بة " مارةكةي شَيخ ئؤمةر " خؤيان وا نيشان ئةدةن كة برامانن و لة شَينةييدا دةبنة 
 طةردمنانةوة ئةدةن ؟؟ 

و عرياقضَييت هبَينن و يةكثارضةيي خاكي عرياق با بةرةو ضةندَي هاوارمان كرد واز لة عرياق 
جةهننةم بضَيت و فرياي ئةو دوو بستة خاكة بكةون كة لةسةري بة ئازادي دةذين ؟؟ هاوارمان 
نةكرد بؤ خاتري خواو خوَيين شةهيدان ئةطةر بةراستيشتان نيية داواي سةربةخؤيي بكةن 

 بضَيت و ئةوجا بزانة ضؤن بة هةلَةداوان لة كورد تاكو هةرضي دوذمن هةية زةندةقييان لة كورد
دةثارانةوة بابة ئَيوة جيامةبنةوة ضيتان دةوَيت بةسةرضاو لة ثَيش هةمويشَيةوة فيدرايل ؟؟ 

ئيمة داواي )) مةمنوون دةبَيت ) تــا(مردين نيشاندة ئةوجا بة (( خؤ كورد بة طالَتة نةيطوتووة 
ان فيدرايل و ئيستا فيدراليش بووة سيستةمي سةربةخؤييمان نةكرد تةنيا هةر طومت

)) لــــــةل((ثارَيزطاكان و سبةي دةلََين ئةوةش بة كورد رةوا نابينني و وس بن و نةلََين 
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بةآلم هةر لةبةر خاتري برا عارةب و توركمانةكان تاكو دلَيان نةرةجنَيت و ئيستاش ئةوة 
 براكانة و بزانن ضةند جوان وةسفي كورد دةكةن ؟؟ 

ضما هةزار شةق و نةعلةت لةو دميوكراتية ناكةم كة بةضكة تؤراين و بةعسي  بةرانبةرم وَينةي 
بَيئابرووترين درةندةي وةك سةددام  هةلَطرن و بةبةرضاوي كةس و كاري ئةنفالةوة راميؤسن 
و هاوار بكةن كورد دوذمين خواية ؟؟؟ وَينةي ئةو كةمتيارة هةلَطرن كة خودي كةركووكي لة 

كاين كورد  حةرامكردو بة زؤري و بةرؤذي نيوةرؤ بة كؤمةلََي سووكايةتيةوة دةريان نةوة
دةكردن و مالَ و مولَكيان دةدرا بةو بةعسيانةي ئيستا بة ناوي ئازادي و دميوكرايت ئةو 
حةشرة بة كورد دةكةن ؟؟ ئةطةر ئةوة بةماناي دميوكرايت و ئازادي بَيت سةد هةزار نةفرةت 

 !!!دي و دميوكراتية بَيت لةو ضةشنة ئازا

ئةطةر حالَ وا بروات ئةوة نة كركووك و نة ناوضةكاين ديكةي كوردستان و نة فيدرايل و نة 
!! ميدرايل دةمَينَيت و هةمووي دةبَيتة قورباين يرايةيت و هةرضيمان كردووة ئاوةئاو دةضَيت 

ةوةنةش رةق مةبة ئةوةنة نةرم مةبة بتطووشن و ئ(( مةسةلةيةكي عارةيب هةية دةلَيت 
بةداخةوة ئَيمة ئةوةنة نةرمني وا خةريكن دةمانطووشن و تةراييمان تَيدا نامَيين )) بتشكَينن 

 !!وئةمة هاوارَيكي ديكةية بافرياي خؤمان بكةوين ثَيش ئةوةي بة تةواوي وشك بينةوة 

 ! ثاشة رؤذ نابَيت طلةيي لةكةس بكةين لة خؤمان نةبَيت 

 

  كؤنطؤي دميوكرات –فةخرةدين طةرمياين 

   

وَينةي ضوار رياين بةردةم سينةما خةيامةو جادة راستةكة يةرةو ثردةكةي :  ئةو وَينةي سةرةوة 
 ....ديكة دةضَيت كة لةبةردةم قةآلوة دةروات 

 


