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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق... ...   ييثريؤزبايثريؤزباي... ... ِريزلينانِريزلينان
 يهةستا بةكؤِريك،  ئاراسةوةي دةزطايلةِريطة،  كوردستاني هةريمحكومةيت.  ديسةمبةردايلةكؤتاي

حةمة سةعيد ، ئةحالم مةنسور ( طةلةكةماني ناسراوي لة نووسةرو ِرووناكبريصِريزلينان بؤ ضةمك
م خاوةند الَبةِرةضةلَةك عةرةب بة) منذر الفضل (وة بةِريز، ) يكاكةيفةلةكةدين ، مارف خةزنةدار، حةسةن

 جبةة هةلَي و خةلَك كورد بةطشيت سةرسةختة لةطةيليبةرطريكةريك،  ئازايةي مرؤظانةيهةلَويستيك
وة بةِريزيشيان .  بيت لةناوكؤمةلَدا منوونةيان زؤرتريبةو هيوا،  ليدةكةميبايثريؤز. بةتايبةيت

  .  مرؤظانةيانام بن لةسةر هةلَويسيتبةردةو
 يلة ِرؤلَ،  بكةمكاك نيضريظان بارزاين،  كوردستان حكومةيتي لةسةرؤكيليرةدا دةمةويت دةست خؤش

،  طوأليكة حةمةثريؤز بيت لة تؤش كا.  ئاراسيهةروةها دةزطاي،  كوردي ِرؤشنبريبةرةو ثيشربدين
،  كوردستانة و نةتةوة دوذمنايني ضاوي خامةكةت هةميشة ضقلَيتؤيةك نوك، نيت ِريزلينايهةردةم شياو

 يلةسةردةم، لة هةموو بؤنةو تايبةمتةنديةكاندا. طرتووة وةرايانةو بويرانة هةلَويسيت خامةت ئازينوك
 ي وةك تؤي كورد كةنةوةطةيل.  ئازايهةربذين و تةمةنتان دريذ بيت كاكة حةمة. شارو شاخ و هةندةران

 يبةرطر يخامةكةتان هيز. تمة سةر بؤ هيض هيزيك دانةوينيئةست، ستةمة دةستةمؤ بيتئة، هةبيت
داخةكةم نةكرا ،  و كةوتنمةوة لة خةستةخانة تةندروسيتي باري نالةباريبةهؤ..  ئازيزيهاوِري. يةيميلل

  .  و ِرابطرمي ِريزليناندا ئامادة مب يا بة تةلةفؤن ثةيوةنديلة مةراسيم
ذوويية لة خةستةخانةوة ئةم ثةيامةت  ميوةرضةرخاين،  نوييةي دونيايوشة،  سالَةيمشةو سةرئةوا ئة

  .  ثةيوةندييةوةي كةنالَ نةبووينيبةهؤ، ثيدةضيت دواكةويتداخ و ئةفسوس م الَبة. ئاِراستة دةكةم
لكةكانتا سئين، ان ناوكوونةكان لةبؤسةديكونةبةبوو، دوذمنان و مارميك بلَيت شتيهةوةك . دةيانةوي
 ي ياساييدوبةند، ةوة خوازراويببورة دةنط بةريك بةناويك، نا) خمبرييك ( طةِرانةوةتي سةرةتايةئةو
 ي كردووة بؤ ئةوةي دياريطواية بةِريزتان لة كوردستانن شوينةكةش، وكردبوويةوةالَ بي هةوليريدادطا

م دةركةوتنت لةسةر الَبة) . واتالَكةشكةك س"دؤينة"لةبيخةبةران (  لةطةلَدا بكةن ياسايتيليثيضنةوة
تةقينةوة ئةو ، هزر نني  بوون كة خاوةندةي هزر داِرماينيتووش، سألةمينةوة، tv  كوردستانيشاشة

 نووسراون و يوو ئةو نووسينانةمة بةو نووسينةو هةمالَنانةش وةزليئةو ِري. دةرون نةخؤشانة
م الَوة.  دةرخستي خؤ بووينكوردستاين،  كوردستان دميوكرايتم واية بةم كارة ثاريتثي. نووسرينةوةدة

 تةسكيش  ثارتايةيتيوة لة تيز"  بنةمالَةيةـ ثاريتيثارت"  دةيان طووت يبوو بةو بنيشتة سةرزارةكيانة
. ييةنةتةوة ي بؤ مةسةلةيو توانايةكدامةزراوةيةك كة هةموو هزر. ص نويبوونة دامةزراوةيةك، دةرضوون

  .  كورد بكةن طةيلي و ِرؤشنبري زانسيتي طةورةيدةيانةويت خزمةتيك
،  بةزاندووةي سووريؤرجار هيلَ وتوان ئةوا كاكة حةمة زيبةزار، ة بنةمالَة بوايلةكاتيكدا طةر ثاريت

 داويةتة يند و زؤر بةتوو ثاريت هةبووة لةسةر هةلَة و ناتةواويةكاينيةلَويستيشه! !  دةلَيميديارة ض
 ي لةو كؤِررزاين كوردستان كاك نيضريظان باومةيت حكيلةطةأل ئةمانةشدا بةِريز سةرؤك. بةر ِرةخنة

نانةدا بوو كة ِريزليدوذمنان  ئةوان دةردةخات و شكسيتي طةورةيي بؤخؤةئةم. يان لة كاكة حةمة نازِري 
 قةلَةمة يئةوانة، و بة بيذن دةطويزنةوةئا،  كولةكة دةكوتنةوةيانةببورن ئةو، ، قؤ كيشةكانو ضة

  . دذة كوردو بارزاين،  سِركةريِرزيوةكانيشيان كردووةتة ماددة
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