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  ســؤران بةرزجنــــــــيســؤران بةرزجنــــــــي... ... ! !  ثيكردةوة ثيكردةوةدةسيتدةسيت   و ثاريت و ثاريت نيوان يةكييت نيوان يةكييتيي سارد سارديي نيوانيان شةر نيوانيان شةريي هاوبةش هاوبةشسيتسيتيي ل لييسةرةراسةرةرا
  

شةكةيان لة بةو كوردستان ليستة هايزبة طةورةكةكة هةردوو حي 
 ي سةر هةردووكيان كة سةرضاوةي هاوبةشي ترسيكيدةرةجناميك

دواتريش لةاليةن ، و دييان بوي هةريةكةيان ئةويترس
 زؤر مةزن ي و ميذووي نةتةوةييسةركردةكانةوة وةكو مذدةيةك

  ئيتر سيما ناقؤالَو ملمالين زاين ئةي كةس وايزؤربة، ةنرارايانطةي
 نيوان ئةو دوو حيزبة  هةلَبذاردين هةلَمةتةكاينبيتامةكاين

كردن  تر تاوانباريؤو ئةوِرة ثةر تر شِةيدووبارة نابيتةوةو جاريك
  ! دووبارة نابيتةوة...... و

 ي شياو بوو بةالَم لةبةر ئةوةييةكيئةمةيان تاِرادةيةك ثيشبين
 بن دةستيان بكةنة يةك بواريك ي ثاريزطاكةي هةرسنةيانتواين

  .  نيوانياني و شةِرة جنيوو مالينل م كردينمايةوة بؤ ثيشبيين
ا لةطةلَ ت دة كة مام جةالل لةطةلَ كاك كؤسريئةوكاتانة

 هةوليردا ي ثاريزطا بؤ ئةجنوومةين يةكييتثالَيوراواين
 بة خزمةت و  كةم خزمةتةو ثيويسيتي بةوة كرد كة هةولير شاريكيكؤبوويةوة و لة قسةكانيدا ئاماذة

  ..........  زياتر هةيةيخزمةتطوا
لَ ز بةِريز فايلةسة ر زار بيزار و نارةحةت كرد و هةربؤية  ثاريتئةو قسةو ليدوانانة برادةراين

 ويرانة بووة وةكو ي شاريك ثاريتيةوة ئةوةيان راطةياند كة هةولير بةرلة كةوتنة ذير دةسةالَيتيمريان
 دواتر يبؤ شةويك.....  لة ذير دةستدا بووي كة هةوليري لةو ساالَنة يةكييتي بؤ خةمسارد دانيكئاماذة

 ي ئةو بةروارةي باس كرد كة ثيويستة كاك فازلَ مريايني ئةوةيك باسةيمةال بةختيار وةكو وةالَم دانةوة
ئاب و -31 بؤ يةكوةكو ئاماذة  بوو96  ئايبي مانطيداية كة هةولير كةوتةوة دةستيان كة كؤتايربك

  ! روداوةكاين
 ي لةطةلَ هةندي لة كؤبوونةوةيةك هةولير بةريز نيضريةظان بارزاين حكومةيتي ئةو قسانة سةرؤكيدوا

 ييمر هة ثايتةخيتي ئةوة سيماي راطةياند كة هةولير دواي هةولير ئةوةي شارلة دانيشتواين
 كرد كة ي بؤ هةولير كرد كة ثاش طةرانةوة واي ئةوةثاريت،  ثاريتطرت كة كةوتة دةسيتر وةكوردستاين

 كة ثيشتر  ببةخشيتيوانةكة ذيان بة دانيشتياوة رووت رزطار بكات و دلَنيا ر ويئةم شارة لة دز
  ! ..  تيدا بكةني هات و ضؤي و دلَنيايينةياندةويرا بة ئازاد

 تر لةم ساتة ناسك و ضارةنووسسازةدا لة ي ئةويةكاينيو كورتمةكئةم توانج لة يةك دان و باسكردن 
 طِربةكاينكارةساتة جةريسةرةتايةكة بؤ هينانةوة بري يةي كوردو مةسةلة رةواكةيدا نيبةرذةوةند
 كات لةم كاتانةدا يبرية باس و مةسةلة كة كورد ثيويستة بؤ هةميشة لي هةنديقووت كردنةوة، رابردوو

  . يةكان كةم ئةكةنةوةي ناوخؤو ناكؤكي ية ناوةكي شةري روونةدانةوةيهةنطاوطةليكن دلَنيا
بةر ئةو ليستة هاوبةشةتان  يةكتر بوون بؤية ثةناتان وةكاينةيي مةترسير ئاطادارديار بوو خؤتان باشت

 خةلَكة ي تازةتان تووشي كارةسات طةليكي كورد ئةطةر ئةو ليستة نةبواية ضيبرد وةطةر نا خؤش بةحالَ
  ؟  كوردستان ئةكردةوةيستةم ديدةكة
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طةر  ثاريزطاكانة وةطةرنا  ئيستاتان تةا لةسةر ئةجنوومةينيئةم شةِرة قسةو تريو تواجنة
ية ذير ي يةكتر و ينيةماينيليستدا نةبووناية ئيستا ضةندتان لة كةمو كورتهةردووكتان لة يةك 

  ؟  نيوانتان ئاشكرا ئةكردثةردةكاين
  

  يــــــــؤران بةرزجنــس: مافثةروةر 
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