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  يينورةدين وةيسنورةدين وةيس ...  ... !!.. ..  سنوور سنوور يب يبييميهرةبانييةكميهرةبانييةك
 كوردستان نةبيت وابزانيت كة  حيزبةكايني لةميذوويرةنطة ئةطةر كةسيك ئاطا

وهةرطيزيش  سةر نةبرِيوةي قةليكيشي خؤتةمةيني  بة دريذايجةالل تالَةباين
ة هيندة هةنووك نةكردووة بؤية يوةو ثيضةوانةكةان نةبؤتةو ثةذيي خؤيلةئيمزا

 سةدام ي نايةوو  لةسيدارةدان كردوويةيتي كةدذيرذدة لةسةر ئةو ئيمزاية
ئةم برِيارة بةدةست ( دا طويت BBC بؤ يلةسيدارة بدريت وةك لة ليدوانةكة

ةرؤك كؤمارو  كةس ثيكهاتووة سي عرياقة كة لةس سةرؤكايةيتئةجنوومةين
م وثشوويةك وةردةطرم من دةنط بؤ برِيارةكة نادة،هةردوو جيطرةكاين

  ). وبرِيارةكة بؤ ئةوان بة جيديلَم
 يتا ئةورِؤ سةدان وبطرة هةزاران كةس بة فةرمان وئيمزاةستةكانةوة لةش

ن وئةو ون وكوذراو كوردستان لةسيدارةدرا حيزبةكاين بةرثرساينيراستةوخؤ
 دريخي كردن  بةيبي كةض ثيوة دةكةن كةبةرامبةر بةعس نةيانكردووةيثدك وينك شاناز كة يتريؤرة

مزايان تيجيان مؤركردووةو ئيا ستريدةيان جار ريككةوتنامة، ديكةيان كردووةي يةك وخةلَكيوبةزيادةشةوة دذ
  عةجةباي لةجاران طةرمتر دريذةيان ثيداوة، ئيدي نيوخؤكردووة كةضي شةرِكردين) تةجرمي (و) تةحرمي (لةسةر

 ناتواينئةو  ياسا دةلَين  ئةو ئيمزاية سوورة لةكاتيكدا وةك شارةزاياينكردين تةا لةسةر ثيشيل نةتالَةباين
   كردووة؟تؤزة ضية دروسيت  ئةو تةثوي، ئيد دةرضووي ئةطةر بؤي سةدام بطرريطة لة لةسيدارةداين

 دا رؤذئاوا ولَاتايني كلَاويك لةسةري خؤ لةوليدوانة ئةوةية كةبة حيسايب تالَةباين دةبينم مةبةسيتيمن وا
 ثيمواية  يل،اتيك ومافثاريزو الشةرِ نيشان بداكر دميوي وةكو ثياويكي وخؤبين _ ن لة سيدارةداني دذيئةوانة_

  .  دةزانني وحيزبةكة تالَةباين ذياين بؤ بضيتة سةر ضونكة ئةوان وردو درشيتيزةمحةتة ئةوة
 سوورن – بةتايبةتيش لةبةغدا – كوردستان رساينثر شةرمةزاريية ئةوةية كةتا ئيستاش بةي زؤر جيطةيئةوة
يش ئةو  كوردستان وشيعةكان هاوثةمياين نيوان ليسيتداكؤكيكردن لة بةعسيان ويةكيك لة ناكؤكييةكاينسةرلة

 بةرائةت ي خؤيان ضةكيبةكةيف بةعسن و رِيشةكيشكرديني برِيارو دةستةيدذ) ! كوردنوينةراين (ضونكة !خالَةية
  بةعس تالَةباين رووخايني كةم دوايهةموومان لةبريمانة ماوةيةك ، بؤ بةعسييان ئيمزا دةكةنيةروةرونيشتمانث

 ثاش بووين يلةيةكةم وتاريشي، دةربرِ لة سليمايني سةدام ذن وكضةكاين ميوانداريكردينيئامادةيضؤن 
 ي ئةنفالضي وةفيق سامةرِائردينمام جةالليش كي ،دوا ديار بؤ بةعسييةكان دةركرد ليبووردينيبةسةرؤك برِيار

  ثارتيش لةمبارةيةوة كرديني،وةك ضؤن دوادياري خؤي بةعسة بة راويذكاريسةرباز  ئيستخباريتيوسةرؤك
 يكةبرِيارة لةبةغدا داكؤك) يالتاخ(ي  رؤذنامةي بوو بة سةرنووسةري وةك بةدرخان سنديوبةعسييةك فايلرِةش
  !! كورد بكالة مايف

 يةوة بةدلَطةرم جةالل تالَةباين كوردستان بةسةرؤكايةيت هاوثةمياينكةليسيت لةبةعس يكردن داكؤكلة سياسةيت
 دةكرد كة ي ثيدةدا كةم وزؤر هةموو ئةوانةش بةرثرسن كةدةنطيان بؤدان وهةرِةشةوطورِةشةشيان لةخةلَكيدريذة

  !. يشان ليدةستيننةوة كوردبوونيدةكةن وناسنامةبةدةريان دةنط بؤ ئةم ليستة بدةن دةنا كوردستان 
 كورد دةكةن لةئةنفالكردن وكيميابارانكردينطومان كةبةتانةوة طرم بانة نةة عةرة ئةو نووسةريخةريكة ناهةق

 حيزبةكانيان بؤ هيندة بةرامبةر بةعس ي ئةنفال وكيميابارانكردووة ئةديئةطةر بةعس كورد (ودةثرسن
 بةرامبةر بةعس هةيانة بةرامبةر ي ئةو ميهرةبانيةيردستان نيوة كوئةطةرحيزبةكاين ي راستييةكة،)!؟ميهرةبانن

  ! نيمضة دميوكراتييةي بلَين ئةزموونيكي كوردستان لةوة نزيكببؤوة كةثيئةزمووين هةيانبواية ئيستا ييةكد
nuradinwaisi@hotmail. com  
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