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  مام جةالل تالَةباين  - كاك مةسعوود بارزاين :بةِريزان 
  
 ..... طةرمي ويكالَس 

  
 ديش  كوردستان و لة ثارضةكايني كورد لةناوةوة دةرةوة طةيلي زؤريبةِريزان طومامن نيية ِريذةيةك 

ةت كردووة  زياتر بةمشةيني ئةم طةلة بةمشةينةتةيئةوة! مالَبة.  بةِريزني ئيوة هيمةيتضاوةِرواين
  ! ! ضاوةِرووانيية

 هةر يخةلَك.. بةهةموو اليةنة ثؤزةتيف و نيطةتيظةكانةوة،  كوردستاننكمِراين سالَة ئيوة حو13 يماوة
  ! .  زؤريش كراوةيراثخ ي كاريطةرض.  دةكات ضاكترتان يل شيتضاوةِرواين
، كردن لة هةلَبذاردن مامةلَةؤنيةيتنازامن بة ض شيوةيةك ئةم ثرسيارةتان ئاِراستة بكةم لة ض.. بةِريزان

  ! ! ي ئيراق ثةرلةماين هةلَبذاردينصبةلَ
تةا ملطم ضية نايطؤِريت ضوون ! ؟ ض لة هاوكيشةكة دةطؤِريت،  بكاتيةلَك بةشدارخ يبؤ دةكريت زؤربة

، ثينن بة طويمانداياندن دةضر ِراطة دةزطاكاينيهاوار، مالَبة! كورسية) 55 ( نةطؤِرةو دياركراوةيوةك ِريذة
لة كاتيكدا ؟  دةكةنينازامن بةِريزتان ضؤن وةسف!  ميذووييةيئةم ِرؤذيك، ئيتر ئةمة دروست نابيتةوة

هيض سووديان ،  سةددام بةخوينِريذو دذةطةليكؤتاييةكة يةكةكان تا يهةموو كورد لة ِرذيمة يةك لة دوا
ثاشان ووتةو . هةروةها بة ئةمِرؤشةوة بة كؤ نةبيت شتين و كوي سةري و دةرديجطة لة نالةبار، نةبيين

 خاوةن ي دووةميثيو واية ئةم دووانةش ِرووخةلَك ،  واقعيانةيدةرخةر ي ياوةر و عةالوِراويذةكاين
 طرنطتر ئةوةية حةزدةكةم يلةهةموو. ييةكيان نييةزهيض جياوا، تيان هةبيتالَ ثيشون طةر دةسةيشكؤ

ص،  نوي عيراق ثةرلةماين بة دامةزراندينيلةبةر ئةوة،  داهاتوو ضؤن دةبيتي كوردبزامن حكومةيت
ؤر ضاك ئةوة ثيم واية مام جةالل ز... شيتةوة كة هةية دةبيت هةلَوةي ئةو دوو حكومةتةيئؤتؤماتيك

 ص نوضؤن حكومةيت، تةوة مبينيي بةهةلَواسراوبا! ... بابةتة لةسةر ئةو ص با ِراظةيةكمان بداتصدةزان
  . هةلَدةبذيرن

 ِرؤذانة دةيبينني لة ي ئةو طؤِرانكايانة58 ي بة ياساتانثابةست بوون،  كةركوكيهةروةها كيشة
وة .  توركمان و عةرةبة هاوةردةكان دذ بة كوردةكان ئةمريكيةكان شانبةشاينيو ِرؤلَ، كةركوكدا ِروودةدات

  ئازاو خؤِراطر نةك بيتة قوربايني كةركوكيكينن و بدريتة دةست خةلَ ليبيثيم واية باشترة واز
  . انتان حيزبةكيزؤرانباز
كةركوك و سنجار و خانةقني و ئايا ، هةلَبذاردن نزيك دةبيتةوة، كات بةرتةسك دةبيتةوة.. بةِريزان

 و ئاشكرا  ميدياكانةوة بةِرووينيتكاية بة بةرضاو. ص بةسةر دي هةمانة ضيئةو حكومةتة..  تربةشةكاين
  . ئازايانة بوةسنت،  لةبةردةم ميذوودا ئازادانةيتا سبة،  بلَيني كورد ِراستية بة طةيليئةوة، ثةيظنب

   ستةمديدةي كورد طةيلبؤ خزمةيت، هةر شادو سةركةووتوو بن، ضاوةِروانني
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