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  ضيمةن سالَح ضيمةن سالَح ... ... عةرةب هةروا دةلَين عةرةب هةروا دةلَين 

  
 ي كة نةشياوة بومروظ كة برييثيمواية تائيستا ئةوة
 لة سةر ، نيوان مروظةكانةيليكردبيتةوة جياواز

 ئنجا ، ئاين و نةتةوة، نةذاد،هةموو بنةماكان ثيست
 ، ديكةشاليةنة كومةَأليةتييةكان و طةليك شيت

 هةموو جياوازييةكان يبنةمايي مروظ بيضونكة كوتاي
 رق و لةويش نةشياوتر دروستبووين. دةردةخات

 كة هيض كاتيك مروظ لة سايةيدا ،كينةو شةرِة
  هةردوو اليةينيخوشطوزةران نةبووة و هةميشةئازار

 ي تيورة زانستييةكانيش كاردانةوة ئةجنايبةثي. داوة
 رزطاربكات طةليك جار ي خوي توندو تيذنة دذوارةكاين بوية مروظ نةيتوانيووة لة باز، كاريكةيحةمت

 ، دينة ناو بازنةدذوارةكانةوةي نامروظانة بة ناضاريمروظةكان ئةطةر دةسثيشخةريش نةبن لة رةفتار
يدا دووضاريكورديش كة لة ناوخوكيش دةورة دراوة كة  سةدان طرفيتي خولة و بابةتةية بة ميللةتاني 

لة  كوردستان هةنديك ي دوواييدا زياتر لة كوردستان ولة دةرةوةيمن لةم دوو سالَة .يرقيان ليدةبار
  والَتة عةرةبييةكايني عيراق و ض خةلَي و طفتوطوم لة طةلَدا كردن ض خةلَنزيكةوة ذمارةيةك عةرةمببيين

 ة كوردو مافةكاين لي دةلَيم تا ئيستا عةرةبيكم نةبينيووة كة وةك مروظيك ثشتطري بة دروسيت،ديكة
 ي لة سةر كورد تةنانةت ضةند كةسيكم بينيووة كة خةلَ هةيبي مروظانةيديدو بوضوونيك،بكات

 لة اليةن خويانةوة بالَودةكةنةوة ئةوةش وردة وردة بوم ساغ بووة ي باش و لوذيكناسراويشن بوضووين
 ديكةيان بة ي واتة كاريطةرييةك،دةتةوة كة هةنديك لةوانةن ض ذن ض ثياو كة هاوسةرةكانيان كور

   .سةرةوةية
  

 كورد موحاوةلة ، سةرةكيان ئةوةيةيثرسيار  عيراق ضةندة روشنبري و خويندةوار بني دةرةوةعةرةيب
ض طرنطييةك  نازامن ؟ رةمسيية لة كوردستان يان قةدةغة كراوة عةرةيب زماين؟ بنب عةرةيبيدةكةن فير

 عيراقيش عةرةيب.  تيادا حةشارداوةيليشاويك لة كينة خو لة و ثرسيارانةدا هةية تةنيا ئةوة نةيب
أذا وافق الشعب  لكن ،مسألة خطيرة أذا ما یوافق عيها الشعب العراقي آكل الفيدرالية( ديارة يةكسةر دةلَين

 من يوكراختوازةكانيان ئةو رايةيان هةية ئةوةئةوة هةرة دمي )!!! الفيدرالية فد شي جميليالعراقي عل
 توندو تيذ و توند يئةطةر بيينة سةر باس. باسيان دةكةم ئيتر لةوانةت خيرخواز تر دةست ناكةويت

   . تريَ بة باسيك زور زور دةكيشيت و دةيبيرِوكان ئةوة هةويرةكة ئاو
  

  بة زماين راطةيانديني ثيشكةوتووينيووة هوكار ئةوةداية كة تا ئيستا نةيتوايكورديش زور لة خةم
 بة  من ثيم خراث نيية كة كورد راطةياند ن و ضاثةمةين تيبطةيةينيَ  تا عةرةب لة خو هةيبعةرةيب
 نيسانةا زور بة ي 22 سةيرة كة طةليك خةلَك هةر لةم ي بة الَم زورم ث،َ  دنيا هةية هةييب زماينيهةرض

 ليدةكاتةوة ي و بريي عةرةب دةيلَي ضونكة ئةوبريو رِاية،لةم كةموكورتيية دةكردحةماسةتةوة باسيان 
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 ئةوان هةر بةو ي عةرةبييان بوبلَ طورايني كوردي هةزار كةنالَ، بة تيطةياندنيانةوةنييةيهةرطيز ثةيوةند
 و نا ي طرنطاوانة يبكة كورد زور راشكو هةر بة تيكدةر ناوت دةبةن بوية طرنط ئةوةية  زورِناية دةذةنن

 ، بكاتياف و هاوسةنطمي لة ثروسيسة سياسية كاندا داواي، بريو بوضوونةكانيان دةربرِيمروظانةي
 قسة َ  هةموو كورد بة عةرةيب ئةوة با دلَنيا يب،َ  ئةوان يب تيطةيشتينيسازش نةكات ئةطينا بة هيوا

 ئةوان ، نني تا تيبطةني ضونكة ئةوان بةدحالَ،ان دلَنياين ئةوان هةر نالَين ئيمة ليت، نةك راطةياندن،بكات
   .هةروان
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