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  ئازاد أةشيدئازاد أةشيد... ... لة كوردستان ثارة دةباري لة مالًَة ئةنفالةكان ئاطر دةباري لة كوردستان ثارة دةباري لة مالًَة ئةنفالةكان ئاطر دةباري 

  
لة كةنالَي تةلةفزيونةكان طووميان لةوة بوو رؤذنامةوانيكي بياين فةرموي لة كوردستاندا ثارة دةباري 

جانتاكةي تةر  بلَيي ،،دةيب ئةو رؤذنامةوانةة لةو ثارة بارينة ضةند هةزار دوالر كةوتبيتة نيؤ جانتاكةي
ئةم ثارة بارانة بووة سةر دصري .. ئةوةي ماسي بطري دةيب قاضةكاين تةر بصتئةي ضؤن دةلَني ؟نةبوبصت

دةسةآلتدارانيش لة هةمؤ كؤرو   حزيب وةك شانازيةك ئةو باسةيان دةنوسيزؤر لة رؤذنامةكاين
  . .....كوبونةوةيةك ئةو باسةيان دةكرد بؤ ئةندامان و جةماوةر

 دةركةوت ئةو دةسةآلتدارانة يب ئاطان لة ميلةت تةا لة ناو مةملةكةيت ثارة باراندا دةذصن كة بة راسيت
  . كوردو خةبايت كورد لة سةر خؤيين بؤخؤيان دروستيان كردووة

ئةطةر تةماشاي خانو سةيارةو ئالتوين دةسيت كض و ذناين لة اليةكةوة راست دةكةن ثارة دةباريت 
لةو   كيلو مةترخؤ ئةطةر بة سةيارةكاين خؤيان ضلَ،،اية ثارة دةبارصت الي ئةواندةسةآلتداران بكةين و

وكي ئاطراوي دةباري بة سةرياندا بة مةملةكةتة بينة خوارةوة دةطةنة ناو مالَة ئةنفالةكان دةبينن بلَ
 ئةو ، ثارة بارانةي باسي ليوة دةكةنو جيايت ئةةهاوين زستانيش سةرماي بةفراوي دةباريتة سةريان ل

ر البدةن يةكسةر دةضنة ناو مالَة ئةنفالةكان صرؤذنامة بيانيةو تةلةفزيون و دةسةآلتداران لة جادةي ق
لة شويين ئةو هةمو ثارة بارينة برسصيت  لةوص بؤيان دةردةكةوي ئةمان لة ئةستصرةيةكي تردا دةذصن

دةبينن لة شويين ئالَتوين دةسيت كض و ذناين ئةوان كض و ذناين ئةنفال هةمو دةستيان قلَيشاوة شةق 
ثص ثةتيو ضةرمي ثصيان بوتة ثصآلوي  باخةكاندا مندالَةكانيان شةق بووة لة كار كردين ماآلن و ناو ثةريزو

ةند سالَ جاريك بةرطي تازةت بؤ دةكةن خةلَكي ضونكة خؤيان ضة خؤ ئةطةر لصيان بثرسن ب الستيك
ناتوانن بكرن مةطةر خةلَكي خصريان ثص بكةن با بثرسن بة ضةند مانط جارصك طؤشت دةخون مةطةر 

با بثرسن بزانن ئةطةر ئازوقةي بايعي نةبصت ضؤن طؤشت بكاتة خصر ئةطينا طؤشت خواردن نية  خةلَكي
نة ضلَ و ثينج كيلو مةتر بةرةو خوارةوة برؤن بؤ ئةو شارةي لةسةر دةرياي ؟ هةر بةؤ سةيارا؟دةذين

نةوتداية بة تةك بريي نةوتةكان ئاوارةكان ببينن لة جيايت ئةو ثارة بارانةي مةملةكةتةكةي تر دؤكةلَي 
لة دةسكةوت و  نةمزاين كةركوك كوردستان نية ببورن ( (رةش و ئاطر بةسةرياندا دةباريت

 دةبصت ئةو تةلةفزيون و دةسةآلتدارانة ئةو رؤذنامةوانة بيانية لة كام ئوتيل و موتيلدا) ) داخزمةتطوزاري
يب كايت خؤي لة بةغدا دانيشتبوو باسي شةري ئةهوازو ) ) حسن كاشف ( (مابصتةوة دةترسم وةك

   .....ناو براو رؤذنامةوانيكي ميسري بوو كايت شةري ئرياق ئريان هاتبووة بةغدا عةباداين دةكرد
  .بةلَي ثارة دةباري و ئاطريش دةبارصت
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