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 الَبة. كؤمار زةمينة كة كورديك بوووية سةرؤك ئةم يرِوو لةسةر ، هةركورديك بوو و شادماين خؤشبةخيتيجيطة
طةليك ثريؤزباييةكان ..  بةكؤ بيت يا بة تةاي ض جاي دةربري ئةو هةستةي خؤيبةشيوازلةكورد، هةرتاكيك 
نووسةرو .  كورد طةيلي دانةورباين ئةو ميذووة دريذة ثرِ لة قة بؤوةورد كي جةماوةر لة جةخيت،زؤر بوون

 يهةركةسةو بة ثي.  جياوازوة رِاو بؤضووين دياريان هةبوو لةو دةمةدا، بةبوويني جيطة كورديشرِوناكبرياين
و ماستاو رِووزانةوةكهةنديك بة ثياهةلَدان و . يوس نوي طةلة خةبايتي لةسةر ئةو بةرهةمي خؤووينبريو بؤض

 زبروو يرِةخنة يد يهةنديك. نة لة هةموو قؤناغة جيا جياكاندا هةميشةييايكة ئةوة كار ساردكرنةوة،
، رِةخنةيان  سييةميةينالَ. بةكؤمةلَطا بةخؤيان و نرِووشينةرو هيرشبةريان هةبووةو هةية، كة ثيم واية ئةوانة دذ

 تر كة  كةركوك و كيشةكايني كوردو مةسةلةي دؤزي بردنة ثيشييةكان و شيوازرطؤرِانكاهةموو و لةسةر هةبو
بيناكةرانةو رِينماكةرانة  مالَبة.  دةبيتة سةرؤك رِةخنةيان هةبووص كي ماونةتةوة، بةدوور لةوةيبةهةلَواسراو

 لة بةرِيز يكورديك، ثريؤزباي  خؤمةوة وةك هةريالَة من ل. ترو لةبارترة سييةم واقيع يةينالَثيم وايةكة . بوو
 ي خؤكايت.  دةكةمز تالَةباينرِيَ بةي، ئارِاستةضةند ثرسياريكة،ستمةة من ليرةدا مةبيم ئةوةالَبة.  دةكةمتالَةباين

 ئةوةتان يثرسيار كوردستان لةسةر ميزةكةتانة، خيرا يالَبةرِيزتان لة سيميناريكدا لة ئوستراليا بينيتان كة ئا
 مايف!  ئيمة عيراقنييبةلَ!  دا كوردستانتانيالَ ئابردينالَ  عيراقدا فةرماينيالَ ئا عيراق؟ لة نةبووينيالَكوا ئا! كرد

ن ئةو  ئايا دةتوان،)ي فيدرالَيعيراق ( عيراقنيبةرِيزتان سةرؤكم هةنووكة الَ، بة!خؤتانة هةموو تاكيك ئازادة
 كة نيية و نابيت لةو عيراقة ، كوردستان؟؟يالَةم شيوةية دووبارة بكةنةوة، كوا ئا بص ئةويثرسيارة

برِواناكةم ...  بةعس و تاوانةيالَبةن كة ئاالَ تريش ييةالَ دة ئةو ئا، بلَين بةرِيزتاندةكريت!! خؤشةويستةماندا
 شومة الَ ئةو ئا سليماينيخؤ دةتوانن لة ئيدارةم الَبة. ضونكة ئيمة سياسةت دةكةين سياسةتيش ئةوة دةخوازيت

 كة بة تان دةلَين خوينرِيذدا، بةرِيزي سةددام لةسيدارةداينيلةسةر سزا  تر،يديسان لة ثرسيار طةليك.. هةلَنةكةن
 يزةراين طةليك لة ثارالَ، طواية لةطة! بؤ دروست دةبيتسةددام، كيشةم  لةسيدارةداينئيمزا كردين

  لةسيدارةدايني ثريؤزة هةركةس دذي كاريكيئةمة بؤخؤ.  لةسيدارةدان كردووةي دذتةرناسيونالدا ئيمزاتانئةن
.. ؟ ياخود يا حيزبةكةتانانن، خؤتيكؤمارن نوينةر كة سةرؤنام ثرسيار ئةوةية، بةرِيزتالَت، بة تر بيكةساين
م بة الَ وةطةر. ي عيراق بةمشةينةيتي دواتر خةلَكيةكةجمار، كوردستانن لةئةنفال و كيميابارن  طةيلينوينةر
 دا، نةك تةا يهةموو كورد دةنطم الَبة.  قسة ليكردن نييةو نابيتيبيت، ئةوا جيطة) خؤتان و حيزبةكةتان (يةكةم

نا بؤ  داينالَ كةثي ماوةيةك لةمةو ثيش ئةو كةسة؟؟ي ضيان لةثا ئةمةتي كوردن ئةية نوينةرووة ئي! حيزبةكةتان
 سياسةمت ئاواكرد، يمالَ! ئةمةش سياسةتة  درا، ثيم واية لةسيدارةدايني برٍِيار، لةسليمايني خؤي ذنةكةكوشتين

 كة ي بدةن، بةو تؤمةتانةي تا بتوانن لةسيدارةئةوجا بةرِيز، ي كريكار بدةنةوة بة ئيوةالَمةنةبا  ير ئةوةةلةب
  .  دوور بينن، بةرِاسيتهةيةيت
 ي رِابووردويةكيئةوانة.  شؤرِشطيرِو خاوةند ئةزموون هةية، هةروةها لة عيراقيشداردا طةليك كةساينلةناوكو

بة   وةفيقي ئةو ينية بكريت بؤض بةياينصدةكر. ضاكترو باشترن..  ويثاكيان هةية، دةكرا بلَين لة وةفيق و خزرج
 و يم، ثيدةضيت بؤ هاريكارالَبة. ممالَ وةصم واية ب ئةمنيدا دانراوة؟ ثيي بةرِيزتان لةمةسةلةيرِاويذكار

 ي كوردة و ثالَثشتيك طةيل دوذمنةكاين خاوةن فايلةكانة و دؤسيتيثاريزةر..  بةكةلَك بيت طشيتيئاشتبوونةوة
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