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!!! " ية  صخؤ بة زؤر نيية ، ناين كورد يب خو"   
 

 

ئةطةر يةكصك ضاكة لة طةلَ كةسصكدا بكات و لة تةنطانةدا بة كةلَكي بصت ، ثاشان ئةو كةسة دةسيت خؤي ديت ، لة جيايت 
بةر ئةوةي لة ضاكةو وةفاداريي بنوصنص و ضاكةي لةبةرضاو بصت بة ثصضةوانة بة خراثة وةآلمي ئةو ضاكةيةت بداتةوة بةران

خؤ بةزؤر نيية ، نانةكةمان " رؤذي رةش و تةنطانةدا بة كةلَكي هاتووي ، بؤ طلةيي و طازندة لةو جؤر كةسة بص ئةمةكة دةلَصن 
وةك هصمايةك بؤ ئةو كةسة كة ضاكةي لةبةر ضاو نييةو بص وةفاو منةك حةرامة ، ئةم ثةندة كورديية ثـر بة " بص خوصي ية 

كة ) برا عارةبةكامنان ( منوونةي ، حيزيب دةعوةو شؤرشي باآلي ئيسالمي ئصراق و ضةلةيب و ئةو دواي ثصسيت شيعةكانة لة
تا دوصنص لةسةر خواين كورد و لة ثةناي هصزي ثصشمةرطةي كوردستاندا دةحةوانةوة كة ثصش رووخاين هةتيوةكةي عؤجة 

 ... بستة خاكصك نةبوو لة هةموو ئصراقدا خؤياين تيا بطرن

 لة جيايت ئةو هةموو ضاكانةي كورد لة طةلَي كردوون بةتةواوي دذي طةيل كوردو مافة رةواكامنانن ، سيستاين ئصراين ئيستا
كة ئيستا زؤر ..وهةتيوةكةي سةدرو مةال حةكيم سصكوضكةي يةك مةجنةلَن ئةويش ئصراين دوذمين سةرسةخيت كوردة

يل بةلَكو دذي هةر مافصكي كوردن ، لةوة ناشرينترو قصزةوةنتر كة بصشةرمانة ثر بةدةم هاوار دةكةن نةك تةنيا دذي فيدرا
و دلَي رةشي تورك خؤشبكات ؟؟ باشة ئةطةر ئةوان بة " من دذي فيدراليم بؤ كورد" حةكيم لةبةردةم ميدياكاين توركدا بلَصت 

 خؤنيشاندانصك لة بةغداد 2004-01-20فيدرايل كة كةمترين مافة كورد داواي دةكات رازي نني ، ئةي بةضي رازين؟ ئةمرؤ 
" ديلي شةر " كرا لة اليةن شيعةكانةوةو زؤربةي سةربةعةمامة رةشةكانيان لة طةلَ بوو طواية دذي كردين سةددام بوو بة 

  لة خةلَكةكةي BBCبةآلم لة راستيدا دذي فيدرايل بوو خةلَكةكةش هةر هاواريان دذي كوردو مافةكاين دةكرد ، ثةيامنصري 
لة ! يان هةنطاوي يةكةمة بؤ جيابوونةوة !!  ئصوة دذي فيدرالني ؟ لة وةآلمدا دةيانطوت فيدرايل جيابوونةوةية دةثرسي بؤ

درصذةي ضاوثصكةوتنةكاندا لة يةكصكي ديكةي ثرسي ، فيدرايل داخوازي طةيل كوردة ئيتر ئصوة بؤ دذي رادةوةسنت ؟؟ لة وةآلمدا 
اكات ، تةنيا تالَةباين و بارزاين داواي فيدرايل ئةكةن كة تاكو دوصنص شةري نةخصر طةيل كورد داواي فيدرايل ن" طويت 

بةراي من ئةمة طوتةي كابرا خؤي نةبوو ، بةلَكو " يةكتريان دةكرد و يةكصكيان ئصراق و ئةوي تريان ئصران ثالَثشيت دةكردن 
يةكيشةوة ناهةقي كابراي شيعة ناطرم راستدةكات لة ال... فصركرابوو وا بلَصت ، ئةمة راي سةركردة براكاين شيعةي دوصنص ية 

جةماوةري كورد ئةطةر ثرسي ثصبكرصت طومامن نيية سةربةخؤيي دةوصت نةك فيدرايل ، بةآلم ئيستا كة داواي فيدرايل دةكات و 
ةنطي بةرزو كورد لة هةموو شارةكاين كوردستاندا برذصنة سةر جادةو بة د" كةس ئةو مافةش بة رةوا نازانصت بؤية هةقواية 

شؤظينيستةكاين عارةب و تورك و فارس و هةموو دونيا كة ئةوةي دوذمين كوردة مايف رةواي  (( دلصرانة هاوار بكةن و بلَصن
 كة ئصوة شةرم ناكةن بةو زةقي و رةقيية مافةكامنان ثص رةوا نابينن ضيتر ئصمةش ))خؤمان لة طلصنةي ضاوتان دةردةكةين 

و برايةتية كة ئصوة باسي ناكةن ، وا ئصمةش بةرشةقماندا ، كة ئصوة بة ساناترين مايف ئصمة شةرم لة ئصوة ناكةين و ئة
نارازين ئةي ئيتر تاكةي ئصمة سةبر بكةين و خؤمان خبؤينةوة ؟؟ ئاخر كةركووكي لصدةرضصت كة جارصك خؤنيشانداين كرد ، 

ة كة طةيل كورد سوورة لةسةر فيدرايل يان هةر مافصكي كوا كام شاري كوردستان تا ئيستا نيشاين خةلَكي ناوةو دةرةوةي داو
ديكة ؟؟ كوردينة ئصوة راوةسنت با ئةو برا شيعةو عارةبانة كة هصشتا هيضيان لة دةستدا نيية ئاوا ئةكةن ، با دةستيان بة 

ووست بوونداية تةواوي لة حوكم طري بصت ئةوجا بزانن ض حةشرصكمان ثصدةكةن ؟ بزانن ئةو سوثايةي ئيستا لة تةوةري در
واتا " احنا العرب اهل الغرية ما خنلي اكراد اهبا الديرة"  ملدةنصن بةرةو كوردستان و دةلَصن 1963سبةي ضؤن وةك سالَةكاين 
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وآلتاين عارةيب و توركياو ئصران بةس نةبوون شيعةكانيشي ....ئصمة عةرةبني و بة غريةتني و كورد لةم ناوضانةدا ناهصلَني 
زؤر جار لصرةو لةوص طوصمان لصدةبصت كة بة طفت و طؤ و دانوستاندن لة طةلَ !! اشكرا بوون ضةند دؤسيت كوردن ؟هاتة ثالَ و ئ

دوذمناندا بكةين و  دةبص قةناعةتيان ثصبكةين بؤ وةرطرتين مافةكامنان ، بةآلم كوا ئةم دوذمنة سةرسةختانة زماين طفت و طؤ 
 دةيصتة هةراو جودا خوازة ؟ خاكي ئصراق ثارضة ثارضة دةكات ، دةبا ئةو خاكةي و لصكطةيشنت دةزانن ؟؟ كورد دةمي بكاتةوة

 ... سالَة خوصين من و طةلةكةم دةرصذص وا ثارضة ثارضة ثصت ضاويشي لة طةلَيا دةربصت 80
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