
 دوو نامه  بۆ حكومه ته آانی کوردستان
 یاسین. بورهان ادآتۆر 
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 ...سالو
 

له  خواره وه  هه ندێ بیرو ! به  گشتی شتكی ناچاوه روان نه بوو. وه آو دياره  رووداوه آان زۆر به  خرا به ره وپش ده چن
   :ه نم ده رباره ی ئه م بارو دۆخه و داهاتووی عیراق و آوردستان بۆچوونی خۆمتان پده گه ی

 
ـ  جگه ی داخه  آه  آورد له  رۆژكی وه آو ئه مرۆ به  دوو دانه  حكوومه ت و په رله مانكی زۆر الوازه وه  آه وتۆته  مه یدانی ١

پارتی و یه آتی .  چ زووتر آۆتایی پبتئه م باره  ناسرووشتیه  ده ب هه ر. ملمالنیه آی سیاسی و ستراتیژی گرنگ
  . یه ك نیه و خیتابیشی ئه وه نده  یه ك نیه . پویست ناآات به  خه لك بلن  آورد یه آه  و خیتابیشی یه آه

 
.  نوێهه لوه شاناوه  و دامه زرانكی: واباشتره  بلین له  هه ردووآیان ده چ .  ده چ١٩٢١ یا ١٩١٨ـ  ئه مرۆ زۆر له  سالی ٢

واته  هی ده وله تی مۆدرن له  )  و هاتنه  آایه ی په رادیمی تازه  (هی  ئیمبراتۆری(باشتر وایه  تكشكانی په رادیمی آۆن 
  ساالنكی پر مانان له  رووی ئه م گۆرانه  ١٩٢١-١٩١٨بۆ هه موومان ئاشكرایه  آه  ساالنی  ). رۆژهه التی ناوه راست 

لره دا ده خوازم . ورد له  باشووری آوردستان  ئاآامكی  پوه لكانی به زۆری بوو به  ده وله تی عیراقبۆ آ ..... بنه ره تیه وه
ناب جاركی تر آورد مه جبوور بكرێ :  دا٢٠٠٣ ناب جاركی تر رووبداته وه  له  سالی ١٩٢١بلم ئه وه ی روویدا له  سالی 

آورد آه مایه تی بوو و پویست بوو به  عیراقی ) ١٩٢١(گۆشه ی ژماره  یه آداله  چوار. بگه رته وه  چوارگۆشه ی ژماره  یه ك
فیدرالی نابته  مسۆگه رآه ری . ئه وه بوو آه  هاووالتیه آی عیراقی مه قبوول بت بوون قه بوول بكات و ته نھا مافكی

 ئه و سیغه  قانونیه ی آه  ره وایی ده دات به   ، به لكو ره وان ده بته رزگاربوونی یاخوود ده رچوونی آورد له و چوارگۆشه یه
 سال له  ٨٢لره دا ده خوازم بلم آه  آورد ئه مرۆ دوای تپه ربوونی. گه راندنه وه ی آورد بۆ چوارگۆشه ی ژماره  یه ك

 :به  دوو قۆناغی سه ره آی دامه زراندنی ده وله تی عیراق، ده آرێ بوونی آورد له  عیراق بكه ین
 

به  به راووردآردنی ئه م دوو قۆناغه  پویسته  ئمه ی آورد بگه ینه  ئه و  . ـه١٩٩١ و دووهه میان  قۆناغی دوای ١٩٩١ـ١٩٢١
 ، آه  هه م گرنگه  بۆ ساخكردنه وه ی سیاسی و فه لسه فی نه ته وه یی خۆمان و هه م گرنگه  له  زوبانی ئاآامه ی خوواره وه

 :ھانیدبلۆماسیدا بۆ ئیقناع آردنی رای جی
 
آورد له  عیراق له  ده رگای ده وله تی عیراقی آوتا، سكاالی برایه تی و دیمۆآراتی و یه آبوونی خاآی ) ١٩٩١ـ١٩٢١( سال ٧٠

آرد، به الم ئه وه ی بۆی گه رایه وه  هه ر تۆقاندن و له ناوبردن و آیمیاباران آردن و به زۆره مل راگوازتن .....عیراق و
 ، فتا ساله  ده ب بۆ ئمه ی آوردی ئیسپات آردب آه  تا آورد به ستراوه  ب به  دووارۆژی عیراقه وهئه م حه . بوو..... و

ر به خۆیه وه  نابینبه لكو عیراقیش خ ،نك به ده ست بشت نه ك هه ر آورد ناتوان . 
 

بۆ خۆی ژیانیخۆی ركبخات ئه وا ده توان  ساله ی رابردوو به  جوانی پیشانیدا آه  هه رآات آورد ١٢     به رامبه ر ئه م 
نله م دوانزه  ساله دا هه رچه نده  ئازادیه آی زۆر سنووردار هه بوو، دوو دانه  گه مارۆ . ده ستكه وتی زۆر گه وره  به ده ست د

ده ری نوان یه آتی و و له گه ل شه ركی تك) به  تایبه ت تورآیا)چاوسوورآردنه وه ی ئه م و ئه و : له سه ر آوردستان بوون
 و له گه ل....پارتی

 



نوه ری رۆژهه التی ناوه راست زۆر شت به ده ست بئه م . زۆر شتی تریش آورد له  باشووری آوردستان توانی به  پ
 .به راورده  گرنگی زۆره   بۆ خۆ ئیقناع آردنی آورد و هه روه ها بۆ  ئیقناع آردنی رای جیھانی

 
 ، به راستی لره  و له وش خه لكی ئه وروپی ئه و و رۆژێ زیاتر رای گشتی جیھانی له گه ل آوردهـ ئه مرۆ له  هه مو٣

 )؟...ئایا آورد بۆ هه نگاو هه لنان)پرسیاره  ده آه ن 
 
 :ـ تورآیا زۆر آه متری پده آرێ له رووی خراپه آاری٤
 

اوه ری آوردیان به ردابا و لگه رابان آورد زیاتر تووره یی ـ ده ب پارتی و یه آتی هه موو به نداوه آانی به ر جه م     ا
ده توانین بلین سووتاندنی ئاالی تورآیا گرفت چاره  ناآات به الم آه  سووتنرا ناب یه آتی و پارتی . خۆی ده ربریبا

. را له وه ی آه  پویست بوووا مه سه له ی سووتانی ئاالی تورآیا بایه خی زیاتری پد. ئیشاره تی چه وت بده ن به  تورآیا
 ئه ی بۆ مام جه الل آه  چوو بۆ

 
 ؟...ئه نقه ره  به  زۆر له  ده ست فاشیستانی تورك ده رچوو

 
هاتنی تورآیا بۆ ناو .     ب ـ باوه رم وایه  آه  تورآیا ئه و ئیمكاناته ی نیه  آه  به  هه وه سی خۆی بچته  ناو آوردستان

ئه مه  باوه ری من بوو آه  له  . ده بته  هۆی گه وره ترین شكستی ستراتیژی بۆ تورآیا) ه داله م سات و آات)آوردستان 
دوای ده نگدانی تورآیا به  .... دا ی پار و بالوبۆوه  له  ووتارك له  هاووالتی٩زیمینارك له  ستۆآھۆلم رامگه یاند مانگی 

نی یه آتی ئه وروپا و ووالتانی ئه وروپا و ئه مریكا به رامبه ر نا بۆ تپه ربوونی هزه آانی ئه مریكا و ده نگ هه لبری
  ...ئیحتمالی هاتنه ناوی تورآیا، ئیحتمالی هه له یه آی ئه وها ستراتیژی له الیه ن تورآیاوه  ده ها آه متر بۆته وه

 
 ٣٠ دوای .دا١٩٧٤له  سالی قوبرس مومكین بوو،  به زۆری داگیرآردن  ... تورآیا توانای خه لقكردنی قوبرسكی تری نیه
 ... ده دات له م گرفته  نه جات بڵسال له  دانی زه ریبه یه آی زۆر، تورآیا هه و

 
 راسته  تا بكرێ .داگیرآردنی آوردستان ئه مرۆ له الیه ن تورآیاوه  ده بته  هۆی قه برآردنی خه ونه  ستراتیژیه آانی تورآیا

ا بوه ست، به الم هاتنیشی آۆمه ل فورسه تی تر له  به رده م آورد له  باشووری ده ب آورد دژی هاتنی هزه آانی تورآی
  .آوردستان ده آاته وه

 
با به  تورك بلین ئه وه ی ئمه ی  :     ج ـ ئمه ی آورد پویستمان به  خیتابكی هجومی تر هه یه  نه ك خیتابی پارانه وه

بووه  به  تورآمان له  هه موو مافه آان ئه گه ر ئوه ی تورك نیو ئه وه نده  بۆ آورد آورد له  دوانزه  سالی رابردوو قه بوولمان 
 له  تورآیا قه بول بان 

 
با به  عه ره بیش بلین ئمه ی آورد هه ر ئه وه نده مان ده وێ آه  (....ئه وا مه سه له ی آورد له  تورآیا ده مك بوو چاره  ببوو

 ...)زانن بۆ فه له ستینیه آانئوه ی عه ره ب به  حه قی ده 
 

    دـ له  بری ئه وه ی آه  هه موو رۆژك چه ند دووپاتی بكه نه وه  آه  آورد ده وله تی ناوێ، پویسته  دووپاتی بكه نه وه  آه  
 ترسن آه  ئه م له  خۆیان ده) به  تایبه ت داگیرآه رانی آوردستان) ، وه  ئه گه ر ده وله تانی ناوچه  آورد ئه و مافه ی هه یه

 ، ئه وا آوردده توان بل فه رموو ئمه  له  هه وه لین ده قیقه وه  ئاماده ین آه  آۆمه ل ده وله ته  شتی نه گه تیڤی ل بكه وته وه
اری په یمان مۆر بكه ین له گه ل دراوسكان آه  ده وله تی آوردی به  هیچ شوه یه ك ناخوازێ ده ست تكه الو بكات له  آارووب

 .بۆ نموونه  ئه مریكا ده آرێ گه ره نتی بت... ناوخۆی ووالتانی تر
 



ـ له  آۆنفرانسی له نده ن و دوواتر له وه  ده ش آه  سه رانی آورد له  باشوور باوه ریان آردب آه ئه وانن میعماری ٥
آورد له  عیراقی داهاتوو . چه وت داچوونئه گه ر وا تگه یشتبن، ئه وا به  حیسابكی مژوویی . ده وله تی داهاتووی عیراق

عیراقی داهاتوو  عیراقی ملمالن ده بت له  نوان ... ده ب١٩٩١ـ١٩٢١له  باشترین حال وه آو ساالنی : ناتوان میعمار بت
 سوننی ئۆپۆزیسیۆنی... پرۆژه یه آی شیعی به رامبه ر سوننی عه ره بی، تكه الوی هزی له شكری له  ئیداره ی ده وله ت

 له  ملمالن نمی سه ددام داده گرێ و به آاری ده هعه ره ب به  ئیحتیمالی زۆر ده ست به سه ر بنه ماآانی حزبی به عس و رژ
 سیاسیه آاندا دژی 

 
  ئه وه  گرنگه...به  آورتی عیراقی دوای سه ددام، عیراقی ملمالن ده بت، نه ك هی ئه زموونی دیمۆآراسی.... هزه آانی تر

له  بری ئه وه ی آه  سه رآه وتوویی ئه زموونی آورد له  باشوور بكه ن ) BBCبۆ نموونه  دون له سه ر (آه  نونه رانی آورد
 ، ده ب ئه وه  بلن آه  ئه گه ر آورد بۆ خۆی لی به  ده لیل آه  عیراقیه آان توانای خه مالندنی ئه زموونی دیمۆآراسیان هه یه

ئه زموونی آورد له  باشووری آوردستان ده ب به  آوردستانی بكرێ تا به  ... رد ده توانت زۆر شت بكاتبگه رن، ئه وا آو
 .، تراژیدیایكی ئینسانی بوو بۆ آورد به لكو بۆ عیراقیش١٩٢١آردنی آورد به  به شك له  عیراق سالی ... عیراقی

 
 : بخه نه وه  سه ر عیراق) موسل(یتانیه آانه وه  نا آه  آورد  س دانه  هۆی گرنگ هه بوون آه  پالی به  بر١٩٢١ـ سالی ٦
 
رازی آردنی ) ٣، ) ...آوردی سوننه  و عه ره بی سوننه  به رامبه ر شیعه(هاوسه نگی مه زهه بی ) ٢، ...مه سه له ی نه وت) ١

باس له وه  بكرێ  !) خۆشیه آی زۆره وهبه  دل(زۆر جگه ی داخه  آه  ئه مرۆ له  خیتابی آوردی دا ..... ئلیتی سوننی عه ره ب
 ئه وه نده  به  BBCبه ر له  چه ند رۆژك هوشیار زباری له  ... آه  ئه وه  آورده  به النسی مه زهه بی له  عیراق راده گرێ

ئازاد خۆشحالیه وه  باسی آرد آه  به ل آورد مسۆگه رآه ری هاوسه نگییه  له  عیراق وه آو ئه وه ی هه موو آوردستان 
ی به زۆر راگرتنی ئه و به النسه  بدات آه  سه ری خیتابی آوردی ده ب ئه وه بت آه  رك و راست هه و... بووبت

قه واره ی تراژیدیاآه  گه وره تره  و مه داشی فراوانتره  آاتك ده بینین ئه و .... هه م بۆ آورد و هه م بۆ عیراق : تراژیدیاآانه
 سال آورد شانازی به و ٨٢، ئه مرۆ دوای ١٩٢١ بریتانیه آان به زۆر به سه ر آوردیان سه پاند سالی رۆلی هاوسه نگیكه ره ی

 ، نامۆیه  و بگره  بۆ آوردیش تراژیدیایه  آه  من زۆر بۆم غه ریبه... رۆله وه  ده آات آه هه یبت له  عیراقی دوای سه ددام
 : ،بلت آورد نزیك بووه  له  لووتكه یه آتی وه آو مام جه الل له مكاته  ناسكه دا، آه

 
“ My dream is for Iraq and not for Kurdistan“    بروانهTurkish Daily News 21 mars 2003 .( 
 

له م سات و آاته دا هه روه ك  .... آوردستانی ئازاده وه ئه وه  مافی هیچ آه س نیه  آه  آورد مه حروم بكات له  خه ون دیتن به 
ی سویدیم گوت جیھان و هیچ هزك بۆی نیه  آورد به  زۆر مه جبور بكه ن له گه ل چوارچوه ی TV-4ۆ به  من ئه مر

كدا بژیت آه  به  هی خۆی نازانده وله ت.... 
 
فی چاره ی ـ واده زانم ئه گه ر به زووترین آات پارتی و یه آتی وه  به  آاركی زۆر به  په له  هه ولی ئه وه  نه ده ن آه  باسی ما٧

خۆنووسین و رفه راندۆم و پرس آردن به  رای خه لكی آوردستان له مه ردوارۆژیان بكه ن، ئه وا له  باشترین حاله ت دا 
كی ناروون و نادیار ده بته وه  چوارگۆشه ی ژماره  یه ك...: آورد دووچاری دوارۆژآورد نزیك .... ئه وا آورد ده گه ر

رسه تی مژوویی له به رده مه  و ئه گه ر ئه وه  باش هه لنه سه نگندرێ ئه وا مومكینه  خه ونه آان له  گۆر  ، فوبۆته وه  له  لووتكه
 .ئه وآاته  ئه و دوو ره نگه  جگه ی شانازی هیچ آوردك نابن... بنرن و له سه ر گۆره آه ش ئاالی زه رد و سه وز هه لبكرێ

 
به ) آه  سیناریۆیك بب به  راستی آه  تیایدا هه ر ئه و ئۆپۆزیسیۆنه ی ئه مرۆ ـ من وا مه زنده  ده آه م زۆری پ ناچ٨

آورد له  آوێ ... بكه وته  سه نگه ری ملمالن له گه ل ئه مریكیه آان) تایبه تی شیعه  و عه ره به  ناسیۆنالیسته آان
ستا ئه م سیناریۆیه  حیسابی بۆ بكرێ..ده وه ست؟..؟ باشتر نیه  هه ر ئ 

 
 .ـ رای عه ره بی له مه ر وه ستانیان دژی پرۆژه ی ده وله تی آورد٩



 
 ، آه  هه موو په یوه ندیه آانی آورد له گه ل ئه مریكا له  فلته ری  ـ ده ب زۆر هه ول بدرێ، وه هه ندك دره نگیشه١٠

هه ندێ پرۆژه ی آوردی ـ ئه مریكی پرسیار ئه وه یه  بۆ آار بۆ ). به  عیراقی بوون تنه په رێ(ئۆپۆزیسیۆنی عیراقی و 
 ناآرێ؟

 
 :زۆر به  آورتی

 
  .ـ ده رفه تكی مژوویی له به رده سته) ١
 
  .ـ فیدرالی تری ئازادی ناآات به لكو به سیغه آردن و به  قانونی آردنی بنده ستی یه) ٢
 
ر بروا بكات آه  ئه و ده توان بب به  سه ری ـ آورد له  باشووری آوردستان گه وره ترین غه له تی مژوویی ده آات ئه گه ) ٣

آشه ی ئمه  ته نھا له گه ل سه ددام و : رم و برا گه وره  له  ئه زموونی به  یاسایی آردن و دیمۆآراتیزه آردنی ده وله تی عیراق
یا آورد ئه وه ی تیادا هه یه  آه  ئا ....  ساله  له گه ل ده وله تی عیراقه٨٢ ، به لكو آشه ی ئمه  ماوه ی ده وله تی به عس نیه

نبگات و هه نگاوی چاره سه ری بۆ هه لبه الم قه ت نیو ئازادی و ئازادی بیستراوه: ئه مرۆ ئه م مه سه له یه  ئه وها ت ، 
  ..!چاره گه  ئازادیمان نه بیستووه

 
ه م زرووفه دا غه له ته آه ی خزمه تی آورد ده آات ـ تورآیا ناتوان هیچ غه له تك بكات، وه  ئه گه ر هه ر آردیشی، ئه وا ل) ٤

  ...غه له تی دوژمن بووه) خری(زۆر جار ئه وه ی آه  آورد به ده ستی هناوه  به  .... زیاتر له وه ی آه  زه ربه ی لبدات
 
و ) جیا له  عیراقی عه ره بی)ایبه تی ـ به  په له  هه ولی ئه وه  بده ن آه  گه رانه وه  بۆ رای خه لكی آوردستان، مامه له یه آی ت) ٥

 رفه راندۆم له   آوردستان بكرێ به  رگه ی چاره  نه ك چاوه رێ آردن تا عیراق ده آرێ به  دیمۆآراسی مه سه له ی آورد
 

ئه و آاته  چاره  بب .. 
 
  .ـ دوو حكومه تی له  آوردستان ئه مرۆ شتكی نگه تیڤانه یه) ٦

                                                                                                                                             
        برای دلسۆزتان                                                                                                                           

یاسین                                                                                                                                 . بورهان ا
       

                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٠٠٣ی ئه پریل ١١نامه ی دووه م، سوید، لوند، 
 

 ...سالو
 

ده خوازم جاركی تر هه ندێ شت روون بكه مه وه  و هه ندێ  .دون مایلكم بۆ ناردن ده رباره ی بارودۆخی آوردستان
  :شتیش جخت بكه مه وه

 
 . ـ آورد ده ب ئه و باوه ره  له  سه ری خۆی ده ربكات آه  ده توان بب به  سه ری رم له  پرۆژه ی دیمۆآراتیزه آردنی عیراق١

ناویش ده بك له  پرۆسه  هه ره  قورس و بگره  خوآولتوری سیاسی عیراق هی آوده تاو . دیمۆآراتیزه آردنی عیراق یه آ
چه ندی پده چ تا بنه ما ماددی و آۆمه الیه تی و فكرییه آانی ئه م آولتوره   . بووه....آوده تاآاری و پیالن گری و

 ؟  ..هه لوه شته وه
 

رابكشرته  ناو گه مه یه آی ئه وها ئه وا خه ته ری هه یه  آه  آوردستانیش له ده ست بدا و عیراقیشی به ده ست ئه گه ر آورد 
 .نه یه ت

 
گه رانه وه  بۆ .  ـ له م قۆناغه دا و به ره و داهاتووی عیراق ده ب آورد پ له سه ربه خۆآردنی دۆزه آه ی و به خۆبوون بكات٢

 .اگه یاندنی ده وله تی سه ربه خۆی، آۆنفیدرالی یان رفه راندۆم بكاتخۆ ده آرێ به  شوه ی ر
 
 ـ په یوه ندیه آانی عیراقی و ئه مریكیه آان ده آه وته  ناو قۆناغكی خوناویه وه  آه  تیایدا نه ك هه ر بنه ماآانی رژمی ٣

دوور نابینم ئه وه ی روویدا له  لوبنان له  سه ره تای ....به عس به لكو هه ر ئه وانه ی آه  به  یارمه تی ئه مریكا دن بۆ حوآم
بانگاشه  بۆ ئه وه  ) دروستكراوی ده ستی پنتاگۆن(ئه وه تا ئه حمه د چه له بی .... هه شتاآان دووباره  ببته وه  له  عیراق

آورد ده توان له  ئه مریكیه آان آورتیه آه ی، ... ده آات آه  ئه مریكیه آان هیچ جگه یه آیان ناب له  حكومه تی ئینتیقالی
بگه یه ن آه  ئه وه  ئه و سیناریۆیه یه  آه  آورد ده یبین وه ئه مریكا ئه گه ر تاآه  دۆستكی هه ب، نه ك هه ر له  عیراق، 

 : ده آات ئه گه ر ، وه له به ر ئه وه  ئه مریكا هه له یه آی ستراتیژی گه وره  به لكو له  هه موو جیھانی ئیسالمیدا هه ر آورده
 

آه  له  تاقه تی آورددا نیه  وه  تیایدا هه م ) دیمۆآراتیزه آردنی عیراق) ـ آورد بكات به  سه ری رم له  پرۆژه یه آدا  ا 
 .آورد و هه م ئه مریكیه آان دۆراو ده بن

 
 . ، له  ده ست بدات، آه  آوردهب ـ ئه گه ر ئه مریكا دوور بروا ئه وا مومكینه  آه  تاآه  دۆستكی له جیھانی ئیسالمی 

 
 .ج ـ آورد ده توان گه مه یه ك بكات آه  تیایدا به  باشترین شوه  به رژه وه ندیه آانی آورد و ئه مریكا ده پارزرێ 

 
  د ـ ده ب ئه مریكا به باشی تبگه یه ندرت آه  جاده ی آوردی له  عیراق تاآه  جاده یه آه  له  جیھانی ئیسالمی، تاآه 

 ، وه  آورد تاآه  وه ره قه یه آه  یا ئه آته ركه  آه  ئه مریكا ده آرێ به  پشت جاده یه آه  به ب س و دوو له گه ل ئه مریكا دایه
 .راستی ئیستیسماری له سه ر بكات

 
ه وه  به  آورد  ئلیتی سوننی عه ره بی له  به غدا له  الیه ن به ریتانیه آان١٩٥٨ تا ١٩٢١هـ ـ به  درژایی ساالنی  
ده ب آورد ئاگادار بت آه  ئه مه  خه ته ركی گه وره یه  ... ئه مجاره یان آورد ناب ئه م گه مه یه  قه بول بكات. ترسنران

 .له سه ر داهاتووی آورد له  عیراق
 
 :  ـ له  هاوآشه ی آوردی ـ تورآی دا٤



 
تره  و تورآیا بوواری موناوه ره ی زۆر آه متره  له  ئه وه ی پارتی و له م هاوآشه یه دا آورد بوواری موناوه ره ی زۆر زیا

ئه گه ر له م بارودۆخه شدا بت ... تورآیا ئه و آاته  دته  ناو آوردستان آه بریاری خۆآوژی ده بت... یه آتی تیگه یشتوون
 .ئه وا هه م خزمه تی دۆزی آورد ده آات وه  هه روه ها خۆشی ده آوژێ

 
 زۆر گرنگه  آه  ئه مرۆ له  خیتابی آوردی دا مه سه له ی گه رانه وه  بۆ بریارو ئیراده ی خه لكی آوردستان به  هز بته   ـ زۆر٥

آورد له  خه ونی خۆی نزیك بووه  و با لگه رین ئه م گه له  له ژر سه رپه رشتی ئه مریكاو نه ته وه   ... پشه وه
 یه آگرتووه آان 

 
 .ركبخرت/ لی ركبخاتده نگدانكی گه 

 
هه ر رۆژك بروا ئه م راستی یه  .  ـ ئه مرۆ وه  له  داهاتووی عیراقیشدا آورد یه آجار گرنگتره  له  تورآیا بۆ ئه مریكا٦

بۆچی سیاسه تزانكی ئه مریكی پشنیار بكات آه  ئه مریكا باشتر به رژه وه ندیه آانی مسۆگه رده آات ... زده تر ده رده آه وێ
 كی آوردی بكات آه  تیایدا ئه مریكیه آان سوود له  نه ته وه آه  وه رگرن، به الم آورد خۆی نه توانگه ر پشتگیری ده وله ت

 ؟ ..بیر له  شتكی ئه وها بكاته وه
  

 برای دلسۆزتان 
 

 یاسین. بورهان ا
 

 سه رنج  
 ،خونه ری به رز

  : خوندنه وه ی ئه م دوو نامه یهله  تكایه  سه رنجی ئه م تبینیانه  بده  به ر
 
 ناردراون بۆ پارتی دیمۆآراتی آوردستان و یه آتی نیشتمانی ٢٠٠٣ی ئه پریلی ١١و١٠ئه مه ی به رده ست دوو نامه ن آه له  ) ١

 .نو بۆچوونكی سه ربه خۆ له مه ر پشوه چوونه آانی عیراق و آوردستا آوردستان به  مه به ستی خستنه رووی چه ند بیر
 
 ).ی ئه پریل١٠(هه ر ته واوآردن و به دواداچوونه وه یه  بۆ نامه ی یه آه م ) ی ئه پریل١١به رواری (له راستیدا نامه ی دووهه میان ) ٢
 
 به و ٢٠٠٣ی ئه پریلی ٢٩تكستی ئه سلی ئه م دوو نامه یه  به  پیتی التینی نووسراون و بۆ ئاسانكردنی خوندنه وه یان له  ) ٣

 آه  له به رده ستدایه  جاركی تر  به ب هیچ گۆرانكاریه ك، جگه  له  راستكردنه وه ی هه ندێ ووشه  نه بت، وه آو خۆی شوه ی
  .نووسراوه ته وه

 
نامه آان زۆر به  چری و آورتكراوه یی نووسراون آه  ئه مه ش له وانه یه  هه ندێ آۆسپ و گرفت بخاته  رگه ی خوندنه وه یان، ) ٤

  .رنببوو
                                                                                                ٢٠٠٣ی ئه پریل ٢٩  یاسین. بورهان ا


