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 ئةزانص قؤناغ لة كوصيةشةق 

 هةموو جارصك ثةراسووةكاين خؤمم بة ئاساين  بة مندالَيي و هةرزةكارييش بة شصوةو بةدةن زؤر الواز بووم
 ، هيض كاتصكيش  و بة طوصرةي الوازييةكةم نةبوو ، بةآلم لةبارةي هصزةوة تا رادةيةك باش بوومدةذمارد

عةيل  ( ناوي، يادي بةخصر بصت برادةرصكم هةبوو لة قادركةرةم ة دةستبازيي و شةرةشةق نةبووئارةزووم لة
بةعسي نالةبار لةناوي بردو ئيستاشي لةطةلَدا بصت بصسةروشوصنة رذصمي  كة ئةويش هةر بوو)عومةر قةساب

 هةموو كاتصك لة بةهةرحالَ ئةم هةظالَةم شةري بةدارو بةرد دةفرؤشت و ،  ضي بةسةرهاتو كةس نازانصت
 دةفرؤشت و داواي دةكردو دةيطوت يشناو هاوةلَةكاين خةريكي زؤرانبازيي بوو ،زؤرجاران شةريي بةمن

وةرة زؤرانبطرين بزانة ضؤن ئةتدةمة ئةرزاو سوارسةرت دةمب ، منيش وةك طومت حةزم بةو ) ئةطةر ئازاي(
كؤ دةبووينةوة هةمان رةفتاري بةكار دةهصنا، بةزمة نةبوو ، بةآلم كاكة عةيل وازي نةدةهصناو هةر كاتصك 

تاكو رؤذصك تةقي كرد لة جةرطم و ئيتر تاقةيت ئةوةم نةما ضيتر قةبوولَي بكةم ، ضونكة هاوةلَةكامن 
منيش طومت كاكة عةيل بة شةرتصك زؤرانت لةطةلَ ... واياندةزاين لصي دةترسم و ناوصرم زؤراين لةطةلَ بطرم

ة ئةرزا ئةوة لةبةرضاو هةموو برادةرةكامنان دةردةكةوص كة تؤ لةمن بةهصزترو م ، ئةطةر تؤ منتدايطردة
خؤ ئةطةر من تؤم دابةئةرزاو سواريسةرت بووم ئةوة دةبصت تاكو .. ئازاتري و هةرضيت بوص ئيتر من وادةكةم 

كاتةدا لةوص ماويي شةر نة بةمن و نةبةكةسي ديكة نةفرؤشي و ئاقلَ بيت ، هةموو ئةو برادةرانةمان كة لةو 
من دلَنيابووم لةوةي كة كاك عةيل ئةدةمة ... بوون بةمةرجةكان رازيي بوون بة كاكة عةيل خؤيشصةوة 

زةويياو سوارسةريشي ئةمب ، ئيتر دةستمانكردة زؤران طرتن و بة ئاساين كاكة عةليم هةلَطرت و تا هصزم 
 ، ئايا شةرتةكةت جصبةجص دةكةيت ؟؟ طويت زةوييا و جوان لةسةر سينةي دانيشتم و ثصمطوتتييابوو كصشامة 

ئةو برادةرة ئازيزةم خاوةن ثةمياين ...بةلَي و جارصكي تر شةر بةكةس نافرؤشم و واز لة زؤرانطرتن دةهصنم
 داخي طرامن ئةو طةجنة  ،خؤي بوو و ضيتر شةري بةكةس نةدةفرؤشت تاكو دةهات زياتر خؤمشان دةويست

  ..واوة نةبينيةوة بةدو1969رؤح سووكةم لة سالَي 

 ، تاكو ئةو برادةرة لة ثصش ضاوي هةموومان ثشيت لة زةوي نةدرا وايدةزاين ئةو بةسةرهاتةم بؤية طصرايةوة
 تاكو خؤي بيين  ، و بؤشي دةضصتةسةركةس نيية لة خؤي بةهصزترو هةرضييةكي طةرةك بصت دةتوانص بيكات

تا لةطةلَ عارةيب حةوجيةو جةةي هةئصمةي كورد  لة خؤلَ و تةثوتووزا طةوزا ئةوجا ئاقلَ دانيشت ، 
توركمانيي و بطرة ئةمةريكاش ئاوا نةرم بني ئةوان زياتر شةقمان تصهةلَئةدةن و زياتر سووكايةتيمان 

  وكة باسيي دةكةمص ةوارفةرموون ئةمانةي خوارةوة مشتصكن لةو خةرثصدةكةن ، من لة خؤمةوة ئةمانة نالَصم 
 :اتري لصبزانن ، بة تايبةيت ئةو كوردانةي كة لة كوردستانن يةنةي من زرةنطة بةرصزتان دةئةو

 : * ئةمةريكاو كورد

وا و ثشتيوانيي لة ئةمةريكا كردووة يي هةموو كةسصك دةزانصت كورد ئيستاشي لةطةلَدابصت ضةند هاوكار
 لةطةلَ كورددا ضؤن ض ثصويست بةباسكردين ناكات ضونكة هةموو دةيزانني ، بةآلم رةفتاري ئةمةريكابزامن 

 بووة ؟ 
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ضةندين جار سةربازةكاين ئةمةريكا بصحورمةتييان بة ئاآلي كوردستان كردووة لة كةركوك ؟ دةيان  •
 و شؤظصنيي لة يجار ئاآلي كوردستانيان لة كةركوك بة فييت جةةي توركماين و عارةيب بةعس

 داطرتووة ؟تورهةلَداوةو طةرةكة كوردييةكان 

 – ضصشتخانةي سةر رصطاي هةولصر  تابلؤيوردستان و ئاآلي كوردستان لة سةرسرينةوةي ناوي ك •
 ئةطةر ئةو نارةزايي دةربرينة ،كةركوك لة ثردص و بطرة سووكايةتييان بة خاوةنةكةشي كرد 

 .نةبوواية كايت خؤي نيشاندرا ئةوة مةسةلةكة بؤ ئةمةريكاييةكان بة ئاسايي لةقةلَةم دةدرا

 طةرةكي رةحيماوةي كةركوك سةربازةكاين ئةمةريكا بة فييت هةمان جةةي ئةم هةفتةية ديسان لة •
 ئاآلي كوردستانيان داطرتووة و ضةندان و زةيتووين لةبةرةكاين دوصنصي و عارةيب هاوردةيتوركمان

ضونكة كورد بة هصمين و بة نةرميي مامةلَة .. سووكايةيت كردين ديكة كة ئةوةنة بةسة وةك منوونة 
ةلَيان ئةوا ئةوانيش بص طوصدانة هةست و نةسيت كورد و ترسي كاردانةوةي تونديان لة دةكات لة ط

، هةركة عارةب و توركماين جةة باوةذن ئاسا رؤذانة بةرضةثؤكمان ئةداتاليةن كوردةوة نيية 
فةلووجة هةرضي ...  بص سصودوو بؤيان جصبةجص دةكةن  لة دذي كورد ضييان بوصتداوايان لصبكةن

ةي عةالوي كو بة ئةمةريكاي كردوو بة سةدانيان لصكووشنت كةضي ئصستا ئةمةريكاو حكومةتةخراث بو
سةرزمان و ذصرزمانيان هةر باس باسي فةلوجةيةو بة سةدان مليؤن دؤالريان بؤ تةرخان كردوون ؟؟؟ 

ن ي ضةند سةد مليؤين دؤالريش تةرخاينةمان زانوةهاكة ئة !! ة شةق ئةزانص قؤناغ لة كوصيةتكةوا
 ئةو طوتة سوواوة بة  ،بكرصت بؤ حةوجيةو موسلَ ؟ با كورديش هةر بلَصت ئصمة دؤسيت ئةمةريكاين

 ، ئةطةر نا با تؤ هةر ئةمةريكا بؤية ثصت ئةلَصم خالَؤ تا ضؤلةكةم بؤ بطريتفلسصكي قةلًَث نايكرم ، 
 بيت بة من ضي ؟؟؟؟

 نامةوص باسي مةسةلةي طةرانةوةي كةركوك و شوصنةكاين ديكة بكةم بؤ سةر كوردستان ضونكة  •
ي لة ثصوانةو ذمارة نايةت و تا ئيستاش بة راستيي هيض ديار نيية يئةوةنةمان لةسةري طوت و نووس

 !!، قةيناكات ئةمةريكامان لة ثشتة ترمسان نيية 

دةوصت لة جيايت ئةوةي كوردي ئاوارة لة ثصشةوة بصت  ئةوة هةر سةآلوايت  لة كةركوكهةلَبذاردن •
بةآلم عارةيب داطريكار لة جيايت بيانطصرنةوة بؤ جصطاي حةفتا هةزاركةس بؤيان نيية دةنط بدةن ؟؟ 

ئةمة ضةندي بةضةنة ؟؟ كؤميتةي ! ثصشووي خؤيان ثصضةوانة مايف دةنطدانيان هةية ؟ عةجايةب 
ي يركماين سةرثةرشتو و جةةي ت) بةعسي هةر بةعسييةكؤن و نوصي نيية (هةلَبذاردن بةعسي

ي مةالي مةشهوورو ذنةكةمي بريدةخاتةوة ، كةئةمة مةسةلة...كةن ، بة خوا ئيشةكةمان ثوختةية دة
يت لصناوة ؟ زؤرم برسيية ؟ مةالذنيش ئةلَصت ض مةالذنرؤذصكيان مةال دصتةوة بة ذنةكةي ئةلَصت ، ئةرص 

ناوة ، ئيتر مةالذنيش بة كةيفي خؤي كةوضكصك لة شؤرباي نيسكةكة مةال نيسكصنةيةكي خؤشم لص
 لة حةمشةتا كة دةمي دةسووتصت فرمصسك بة هةردوو ،دةخوات لة بريي ئةضصت كة زؤر طةرمة

رووي نايةت بلَصت دةمم لةيت ؟ مةالذن صضاوييا دصتة خوارص ، مةالش دةثرسصت ئافرةت ئةوة بؤ دةطر
مةالش يةكسةر بة تاسووخةوة .. رةمحةتيم زؤري حةز لة نيسكصنة بوو سووتا ، ئةلَصت مةال دايكي 

 ئةويش ناو دةمي دةسووتصت و فرمصسك بة ضاوانيا دصنة دةخيوات،كةوضكصك لة نسكصنةكة دةدات و
ئص منيش بؤ دايكة يت ؟ مةالش دةلَصت ، صخوارص ، مةالذنيش دةثرسصت ، ئةي مةال تؤ بؤ كص دةطر
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ركماين سةرثةرشتيي و كاكي برا ئةطةر بةعسي و سةطي جةةي ت...يم صكةي تؤ دةطر)قةحثة(
 ...هةلَبذاردن لة كةركوك بكةن ، دلَنيا بن ئةوانة هةر بؤ دايكة قةحثةكةي خؤيان دةطرصني

 .     فةلوجةو حةوجيةو موسلَ و كورد وعارةيب شؤظصين

وتؤتة بةر هصرشي كورة  كة كوردرزطاري بووة) قائيدي نةتةوةي عارةب(لةوةتةي ئصراق لة ضنط 
) باسي كةركوك(حةوجيةو موسلَ و بة دةيان رؤلَةي كوردي بصتاوانيان تريؤر كردووة ئازاكاين فةلوجةو 

براي (  كورد لة موسلَ و حةوجية بة دةست عارةب كوذراون 30ا لة ماوةي مانطصكدا زياتر لة نيناكةم ، تة
 كورد لة فةلوجةو حةوجية راونراون تةنيا لةبةر  لة هةموو اليةك راوة كوردة بة سةدان خصزاين)ضاكن

 بؤ ئةو هةموو  ،ئةوةي كوردن ئصمةش ئةوان بة برا دةزانني دةك خوا بيربصت و لصيان بةزياد نةبصت
ئص دةهةر ( نارةزايي دةرةبرين و ئةو كارة تريؤريستيانةيان مةحكوم ئةكةين هةر ئصمة كوشتنةش

 حيزب و رصكخراوو اليةن ئةم و ئةوةنة ئةوةنة ذمارةيةطورصت ؟؟بزامن ض لة مةسةلةكة د) مةحكومي بكة
 ئةوانةي ئةو ضوار كةسةيان لة حةوجية شةهيد  كارة ضةثةلَةيان مةحكوم و شةرمةزار كرد ؟ ئص دوايي ؟

 تةسليميان بكةن ، ئةوة بة هةموو داوا دةكةين )بةشةرةف(ي كرد ناسراون و لة خةلَكي حةوجية
 باشة !!كةن ؟ ئاي كة تةرنايكةنحةوجية ئةوانة تةسليم ب) ةشةرةيفب(ةكةين خةلَكي ئةقلَصكمانةوة بروا ئ

كةي كورد رؤذصك لة رؤذان ثياوةتييةكي راستةقينةي لة عارةيب فةلوجةو حةوجية ديوة تاكو ئيستا 
 حةرةس قةوميي لة سةدا ئةرصبيبينصت ؟ لةوةتةي حةوجية هةية هةر دوذمين سةرسةخيت كورد بووة ،

ستخبارات و موخابةرات زؤربةيان خةلَكي فةلوجةو ييان عارةيب حةوجية نةبوون ؟؟ ئةمن و ئهةشتا
حةوجيةو موسلَ نةبوون ؟ خؤ هةر ئةو كةسانةي جارانن و نةطؤراون ، ئيتر ض ئؤمصدصكمان هةبصت كة 

 بصنصت  تةنيا يةك شت هةية ئةوانة بةخةبةر كوردينة ،ئةوانة بريورايان بةرانبةر بة كورد بطؤرصت ؟
... و هةمان رةفتاريان لةطةلَ بكرصت نةك قسةي خؤش و ضاوةكةم وا مةكةن ئةويش شةقة و تصهةلَدان 

هةتا كورد بة خؤشيي لةطةلَيان بيكات ئةوان زياترمان لصدةكوذن ، ئةوة رؤذطارو تةماشا بكةن و 
 ...خؤتانيش حةكةم بن ، لةمة زياتريش نالَصم

  2004كؤنطؤ/ فةخرةدين طةرمياين 

لة يةكصك لة طةورة بةرثرساين  بؤ ئةمةريكا ، بارزاين سةردانةكةي كاك نصضريظان كايتلةضةند مانطصك لةمةوبةر * 
ووست بكات تاكو طوص بؤ رئةمريكاي ثرسيبوو ، ئايا دةتانةوص كورديش وةك ئةوانةي ديكة طريوطرفت وناخؤشيتان بؤ د

، كةواتا هةردووال دةزانن ضونكة )  كةم نيية لة ئصراقةكةن خؤمان طرفتماننا، ن(لةوةآلمدا طوتبووي داخوازصكامنان دةطرن ؟ 
كورد دةنط ناكات و ضاوثؤشيي لة هةلَةكاين ئةمريكا دةكات كة زؤربةي زؤريان لةبةر خاتري عارةيب شؤظصين و جةةي 

 با سووكايةيت بة ئاآلو ،كات ئيتر كورد شةقيش خبوات قةينا) ضونكة ئةوان طرفت بؤ ئةمةريكا درووستدةكةن(توركمانيية 
    شةرةفتان ئةمة مةنتيقة ؟؟؟؟؟؟تو ) ئةمةريكا هاوثةميانة( موقةدةسايت بكرصت 

 
 

 
 
 


