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*  !!! "بووينةتة طيسكةكةي هةياس ... لة نصوان برصمةرو تورك و عارةب"  

دةطصرنةوة دةلَصن ثاشايةك هةبووة تا رادةيةك دادثةروةرو بة تةنط بةختةوةريي طةلةكةيةوة 
ةبردين ئةم ثاشاية كؤمةلَصك راوصذكاري هةبووة كة ثرس و راياين كردووة بؤ بةرصو.. بووة

كاروباري وآلتةكةي ،  لة ناو ئةو راوصذكارانةدا يةكصكياين زؤر خؤشويستووةو زياتريش بة 
.. بانطي كردووة *" هةياس خاس " بووة و هةر بة " هةياس " قسةي ئةوي دةكرد كة ناوي 

جارصكيان لةسةر مةسةلةيةك هةياس و ثاشا دةبصتة ناخؤشييان و هةياس دلَي لة ثاشا 
كي ثاشا جصدةهصلَت و خؤي لة ثاشا دةشارصتةوة، بؤ ئةوةي ثاشا نةيدؤزصتةوة دةشكص و كؤش

ماوةيةكي ثصدةضصت .. و ئيتر لةوة ئاشةدا ذيان بةسةر دةبات **" ئاشةوان " خؤي ئةكات بة 
راوصذكارةكاين كؤ دةكاتةوةو داوايان .. ثاشا زؤر نارةحةت و دلَتةنط دةبصت بؤ هةياس 

 ... دووبارة هةياسي بؤ ثةيدا بكةنةوة لصدةكات هةرضؤنصك دةبصت 

لة وآلتةكةدا  ( راوصذكاران ثالنصك رصكدةخةن و ثاشاي لص ئاطةدار دةكةنةوة ثالنةكةش ئةوةية
 مانط بةخصوي بكةن بةو مةرجةي كصشي ئةو طيسكة 3طيسكصك بدرصت بة هةر مالَصك بؤ ماوةي 

و كصشيشي هةروةك خؤي بصت واتا  مانطةكة دةبصت طيسكةكة هبصننةوة3ضةند بووة ثاش ماوةي 
 هةركةسصكسش ئةم مةرجةي نةطةياندة سةر ئةوة سزاكةي )نةزياد بكات و نةكةم 

نةبصت بؤية ئةو " هةياس " راوصذكاران و ثاشا دةيانزاين كةس ئةم كارةي ثصناكرصت ...مردنة
لَطراين بةو ضةشنة هةر خصزانةو طيسكصكي وةرطرت و بووة هؤي ترس و د... مةرجةيان دانا 

خاوةين ! هةموو وآلتةكة ؟؟ ئاخر ضؤن ئةتوانن طيسكةكة بة خصوكةن و نةزياديش بكاو نة كةم ؟
ئةو ئاشةي كة هةياس ئاشةواين بوو ئةويش طيسكصكي بةركةوت و هاتة مالَةوة بةآلم لةبةر 

 هةياس طوصي لة قسةكاين خاوةن ئاشةكة بوو ،.. خؤيةوة هةر قسةي ئةكردو بؤلَة بؤلَي بوو 
ثرسياري كرد ئةوة ضيية بؤ وا شثرزةو تصكضوويي ؟؟ كابراش هةموو رووداوةكةي طصرايةوة بؤ 

من .. هةياس و طويت بصطومان ثاشا قرمان تصدةخات بة هؤي كارةسايت ئةم طيسكة بةآليةوة
!!  مانط كصشي ئةم طيسكة راطرم نة كةم بكات و نة زياد 3هةرطيز نازامن و ناتوامن ماوةي 

ري كوص بةسةرا بكةم ؟؟ هةياس بة خاوةن ئاشةكةي طوت ئةطةر بتوانيت بةضكة نازامن قو
كابرا لة خؤشييا هةر يةكسةر ضووة .. طورطصكم بؤ ثةيدا بكةيت من رزطارت دةكةم لةم طرفتة 

ئةو ضياو ضؤلَةو هةرضؤنصك بوو بةضكة طورطصكي طرت و هصنايةوةو داية دةسيت هةياس و 
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هةياس بة رؤذ تا ئصوارة طيسكةكةي .. طبةتيية رزطارم كة طويت بة قوربانت مب لةم نة
دةلةوةراند و لة طةلَ بانطي ئصوارةدا لة هةمان جيطةدا بةرانبةر بة يةك طيسكةكةو بةضكة 

ئيتر طيسكي بةستةزمان شةو تا بةياين لة ترسي طورطة كة دةيباراند .. طورطة كةي دةبةستةوة 
بةم ضةشنة ... ري مار و هيض قةلَةو نةدةبوو لة ترساو ئةوةي بة رؤذ خواردبووي دةبووة ذةه

 ...  مانطةكة تةواو بوو طيسكةكةي هةياس هةروةك خؤي مابوو 3

هةريةكةو دةهات .. ثاشا فةرماين كرد هةركةسةو طيسكةكةي هبصنصت بؤ كصشانة كردن 
.. اتبةو كةسانةيان دةطوت برؤن مةترسن قةيناك.. طيسكةكةي يان زيادي كردبوو يان كةم 

تاكو نؤرة طةيشتة سةر خاوةن ئاشةكةي كة هةياس ئاشةواين بوو ، كة طيسكةكةيان كصشا 
تةماشايان كرد كصشةكةي وةك خؤيةيت ؟ ئيتر يةكسةر كابرايان بالَبةست كردو بردييان بؤ 
كؤشكي ثاشا و كابراش هاواري لصهةستابوو لة ترسا هةر دةيطوت ئاخر ئصوة نةتانطوت نةزياد 

ثاشا ثرسياري لصكرد و طويت ئةطةر .. م ؟ ئيتر بؤ دةمطرن ؟ كة بردييانة بةردةم ثاشا بكاو نةكة
راستيم ثص نةلَصي ضؤن كصشي ئةم طيسكةت راطرتووة ئةوة ئيستا دةتكوذم ؟؟؟ كابرا لة ترسا 
طويت طةورةم ئةوةي راسيت بصت من خؤم ئةم كارةم نةكردووة ، بةآلم ئاشةوانَيكي هةذارم هةية 

ئيتر ثاشا يةكسةر كابراي ئازاد كردوو طويت .. او ئاقلَة ئةو ئةم كارةي بؤم ئةجنام داوة زؤر دان
برؤن بؤمي هبصنن تاكو ئاشيت كةمةوةو دلَي .. برؤن ئةو ئاشةوانة كةس نيية لة هةياس زياتر

 ..بةو ضةشنة هةياس طةرايةوة كؤشكي ثاشا ... رازيبكةم 

ماناي ضييةو لة " طيسكةكةي هةياس " صنةر بزانصت ئةو بةسةرهاتةم بؤية طصرايةوة تاكو خو
وةك طيسكةكةي هةيامسان لصهاتووة ، ئةطةر " عةينةن" ضييةوة هاتووة ؟  ئصمةي كورديش 

 هةوالَي ناخؤشي بةدوواوة دصت و هةوالَة خؤشةكة دةبصتة 10هةوالَصكي خؤمشان بيست ئةوة 
شةو بؤية بريكةوتةوة تةنيا لةماوةي مةسةلةي طيسكةكةي هةياسم ئةم!!! زةهرة مارو الرةشة 

دوو هةوالَي دذ بةيةكم طوص لصبوو دةربارةي كوردو  ***   BBCنيو كاتذمصرا لة هةمان ئيزطةي 
 ... فيدرايل 

ئةندامي ئةجنوومةين " سةمري السومةيدةعي" يةكةميان لة وةآلمي ثرسيارصكدا بؤ بةرصز 
" سةالحةددين" هاوينةهةواري ثريمام حوكمي عرياق كة ئايا بةشداربوواين كؤبوونةوةي 

ضييان بريارداوة دةربارةي فيدرايل جوطرايف بؤ كوردستان ؟؟ لة وةآلمدا طويت هةر هةموومان 
كؤكني لةسةر فيدرايل جوطرايف بؤ كوردستان و ئةوة بريارصكة وةرطرياوة لة اليةن ثارتةكاين 

 ثارصزطاكاين هةولصرو سلصماين ئؤثوزسيؤن و ئةجنوومةين حوكميشةوة ، حالَي حازر هةر سص
دهؤك دةطرصتةوةو ثاشان بة البردين تةعريب لة كةركووك و طةرانةوةي هةموو ئاوارةكاين 

:  طشت ثرسييةك دةكةين لة كةركووك 1968تةعريب و ثشت بةسنت بةو ئامارانةي ثصش 
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... هتد...ةو ئةطةر كورد زؤربوو ئةوة كةركووك كوردية ئةطةر توركمان زؤر بوو ئةوة توركماني
 !! ئةمةيان تا رادةيةك هةوالَصكي خؤشة ئةطةر راست بصت ؟؟

 لة طفت و طؤيةكي رؤذنامةواين BBCهيض ضارةكة سةعاتصكي نةبرد لة هةمان ئصزطةوة 
راستةو خؤ طوصم لة بةرصز ثؤل برصمةري سةرؤكي حوكمي مةدةين بوو كة لة وةآلمي هةمان 

سياسةمتان لة " ئةمةريكا" دةيطوت ئصمة .. بؤ كورد ثرسياردا دةربارةي فيدرايل جوطرايف 
هةوةلَ رؤذةوة ديارة كة فيدرايل جوطرافيمان قبوولَ نيية ؟؟ ئةوجا وةرة مةتةقة لة داخا ؟ خؤ 
هةردووكييان بةرصز سةمريو برصمةر لة هةمان كؤبوونةوةدا بةشدار بوون لة ثريمام ؟ ئيتر ئةم 

مييان بةهاري هصناية ضؤكان و دووةمييان قورةليتةي دوو لصدووانة دذ بةيةكة ضني ؟؟ يةكة
توخوا ناهةقمة ..  ئةوة سوورياو توركياو ئصرانيش لةوص بوةستصت!!! زستاين طةياندة ئةذنؤ 

 بلَصم ئصمةي كورد بووينةتة طيسكةكةي هةياس ؟؟ 

بةراسيت هةقواية كاك مةسعود و مام جةالل بة راشكاوي ض هةية لة ثشت ثةردةوة بيخةنة 
بةردةم طةيل كوردو راسيت سياسةيت دووفاقةو دوو روويي ئةمةريكا بؤ طةيل كورد ئاشكرا 

من زوو لة وتارصكي ثصشوومدا طومت بروا بة ئةمةريكا مةكةن ضونكة بؤ بةرذةوةندي .. بكةن 
با كورد لة هةر جصطايةك هةن لةدةرةوة ، لة كوردستان ، لة .. خؤي زؤر ئاسان دةمانفرؤشصت 

ةوروثا لة ئةمةريكا لة ئوستراليا هةتا ئةطةر لة وآليت ضني بن برذينة ناو شارةكان وآلتاين ئ
و بة شصوةيةكي شارستانيانة دوور لة توندو تيذي داواي مايف كورد بكةن ، كؤرو كؤبوونةوة 
سيمينار ساز دةن خةلَكاين دونيا ئاطةدار بكةنةوة كة ئةطةر ئةجمارةش كورد ثشت طوص 

تةكان دووبارة دةبنةوة ، نامةو بريخةرةوة بنووسن بؤ هةموو دؤستاين خبرصت ئةوة كارةسا
كايت ئةوةية ثشت بة جةماوةري ... كورد لة دونيا داواي يارمةيت بكةين و ثشتطريميان لصبكةن 

ستةمديدةو راستطؤي خؤمان ببةستني و بة قسةي كةس هةلَنةخةلَةتصني بة تايبةت هةرسص برا 
كرا هةر هةموومان بة هةموو رةنطةكانةوة بة يةك دلَ بلَصني ئصمة دةبا تص... دوذمنةكامنان 

 !!!كوردين و كوردستانني نة كؤيلةي عارةب ، نة فارس ، نة توركانني 

      

  كؤنطؤي دميوكرات –فةخرةدين طةرمياين 
 
 

  ئةوتابلؤيةي سةرةوة لة كصشاين هونةرمةندي كورد كاك مسكؤ ئةمحةدة كة لة وآليت ذاثؤن دةذيت
 ..و لة مالَثةرةكةي وةرمطرتووة بة رةزامةندي خؤي ، زؤر سوثاسي دةكةم 

طيسكةكةي هةياس خاس ، بةسةرهاتَيكة كة لةناو كورد باوة بةوة دةطوترصت كة لة دلَة راوكةو * 
 ..ترسدا بذصت وةك كوردي ئيستا 
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يين طةمن و جؤو ئةو كةسةية كة كارووباري ئاشةكة بةرصوةدةبات و سةرثةرشيت هار: ئاشةوان ** 
يان بة كار هصناوة لة جيايت ئاشي " ئاشي ئاو" دانةوصلَةي ديكة دةكات كة خةلضكي ئةو زةمانة 

 .مةكينةي ئيستا
 شةو 9:30-9 كاتذمثري 2004 ذانيوةري 9/10هةردوو هةوالَةكة لة راديؤي يب يب سي شةوي *** 

 ..طومث لصبوو
 


