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  ........ئيمةش قسةي خؤمان هةيةئيمةش قسةي خؤمان هةية
لةنيوقوتابيان و خويندكاران بةرز بووةوة  ي ناِرةزاي دةنط سليماينيزانكؤ لة  لةمةوبةريضةندِرؤذ

 و  كةسييتيوة هةروةها طيِرانةوة، سةرجةم اليةنة جياوازةكان داخوازييةكانيان لة و سةبارةت بة كيشة
 دةكةين ئاواش يدميوكراس و ي ئازاديوةك ضؤن بانطةشةهةر،  كة هةيةيخؤ يخود بؤ واقيع يئريادة
وةخؤمان بِرياردةربني نةك بِريارمان ،  ليبكةينيوداكؤك  مافةكامنان بنيي خؤمانة بةرجةستةمايف

 ... بؤبدريت
 يلةنيوخويندكاران و قوتابيياندا دريذة  كراوةيضةندِرؤذيكةطفتوطؤي دانةماوةي طرنطي جيطةيئةوة

  ِرؤذانةوكيشة ضارةنوسازةكان لةوانة مةحكوم كردينذياين زانكؤدا سةبارةت بةكيشةكاينهةيةلةناو 

خويندكاران  يداخل يبةتايبةت بينا هةولير يبؤسةرشار...! هاوثةميان يئةمريكا هيزةكاين يهيرش
 بوويننة (مافةكانيان وةك بةداواكردين بةرامبةر  سليماينيلة شاريداخل وتةقةكردن لةقوتابياين

 داخليةكان بلَيت نةم ويرا بضم يزانكؤ سةبارةت بةكيشة يدكتؤريك يان هةلَويسيت. ) واردنةوةخيئاو
 . تري كيشةوة طةيلي،  تيادا بذي وةحش وثياوكوذي كؤمةلَي داخليئةوة وةك.. داخلييةكان بؤسةرداين

تيداية  يومستةشار  لةجاشيةلَكؤم  عيراق كة هاوبةش بؤ ثةرلةماينوة هةلَويست كردن لةسةرليسيت
بؤ ئةم ، سورة شةهيدةكامنان كةدةسيان بةخويين ي تيادا بواية نةك كؤمةلَي شؤِرش طيِركةدةكرا كةساين

 : ياداشتةكةيةيئامادةكراوة ئةمةش دةق وقوتابيانةوة ياداشيت خويندكار يمةبةستةش لةاليةن كؤمةلَ
  

    وكاك مةسعود بارزاينوكاك مةسعود بارزايننامةيةكي كراوة بؤبةِريزان مام جةالل نامةيةكي كراوة بؤبةِريزان مام جةالل 
 ي دميوكراسيوالَتيك،  سةربةستينةتةوةيةك

  ئيمةيةيخةون وثِرؤذة
 ي خةلَكماف وداواكاريةكاين ي ودميوكراسيةت لةسةر بنةماي ئازاد ترين برطةوبنةماكاينيسةرةتاي

 يادةبيت بةوثةِر دةكةين ئةوي ئازادو دميوكراسيوالَتيك يئةطةر بِريارة ئيمة باس، كؤمةلَطا بونياد نراوة
 لةم ِروانطةيةوة،  كؤمةلَطا بكةيني خةلَك سةرجةم خواست وثِرؤذةكاينتةحةمويل ِريزو دلَفراوانيةوة

لةطرنطترين ئةرك   يةكيك وةكو بةتةنطةوة هاتنو ثراكتيك كردين سليمايني زانكؤئيمةوةك خوينكاراين
 ي ذيان وسيستميترين شيوازيونو رينوانتجي كةدةمانةويلةبةرامبةرئةوة، سةرشامنانيومافةكان

داواكارين لةبةِريزتان بتوانن طويمان ليبطرن وليمان   بؤ والَتةكةمان بةد يبيننييسياسةت ودادثةروةر
 . تيبطةن

 دروسست يسياسي و نةتةوةي ي ضارةنوسسازيهةلَبذاردن و ثةرلةمان ئةمِرؤ طرنطترين باس و مةسةلة
لةطةلَ ئةم ساتة هةستيارةدا   مةسئوليةت و بةر ضاو رونيةوة مامةلَةيبؤية دةبيت بةو ثةِر، كردووة
 ي باس و مةسةلةطةجنان بةتايبةيت  خويندكاران ويئةمِرؤ لة كوردستان بةطشيت و لةنيو تويذ، بكةين
 عيراقدا سةرةكي بةِريزتان لةنيو ثةرلةماين ي هاوبةش و موستةشار لةنيو ليسيتي كؤنة بةعسيخةلَك

،  خاوةن ويذدان و هةلَويستيئيمة وةكو مرؤظيك، دروست كردووة يترين و حةساس ترين كيشةو ئالَؤز
  تايبةت بة تيِروانني و هةلَويسيتخويندكار بيطومان لةم مةسةالنةدا خاوةين  طةنج ويوةكو كةسيك

  خيرا بةم مةسةلةيةدا و دؤزينةوة وي زوترة ضاو خشاندنةوةيثيمان واية هةرض بؤية، خؤمانني

نةتةوةييةكامنان   ترين ئةرك و مافة مرؤي وي باشترين ريطا ضارة يةكيك لةسةرةكهةلَبذاردين
كوردستان وةك  ي خةلَكيئيمة،  حساب بؤ ئةم مةسةلةية بكةنيداواكارين لة بةِريزتان بةجد، ثيكدينيت
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ئيستاوة بؤالية دةبيت هةولَ بدةين  ي بةسنت بةم هةلَبذاردنةين طردةزانن لةئيستادا طرنطترين مافةكامنا
 اليةك بةجوانترين شيوة سةركةوتن و بةديهيناين  هةمووي لةم شيوةية بة هةماهةنطيثرؤسةيةك

 كوردستان ي خةلَكي سةرجةم دةنطبتوانني زامين يبؤ ئةوة، بيين  كوردستان بةدةستي خةلَكئاماجنةكاين
ك  بتوانني ثرؤسةكةيبؤ ئةوة، ننيبةدةست بيت جاريوة بضيتر دوا لة يئازاد و دميوكراسيانة بةِري 

 كوردستان بؤ  ورد و طرنط بكةين سةبارةت بةليسيتيبةدوادا ضونيك بةِريزتان دةكةين حساب و
   ئيمةية ريزو ثيزانيينيو طويطرتنتان جيطا بةتةنطةوة هاتن،  عيراقثةرلةماين

ندكاران و قوتابياينكؤمةلَيمايني زانكؤك لة خويسلي  
8/1/2005 

  
 مةسعود بارزاين وينةيةك بؤ بةِريزان مام جةالل و كاك -
  كوردييةكان وينةيةك بؤ سةرجةم كةنالَ و رؤذنامة-

 ئارام جةالل
 راطةياندن

  سليماينيزانكؤ
aramsuz1@yahoo. com  
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