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  ةرةررزطار كؤضرزطار كؤض... ... مشعان جبوريش وةك شؤفينيةك بري دةكاتةوة مشعان جبوريش وةك شؤفينيةك بري دةكاتةوة 

  
هةموو كات طياين ليبوردةيي الي طةيل كورد لة سةر هةمووشتيك زالتر بووة زؤر جار ئةواين 
نامةردايةيت و ناحةزيان بةرامبةر بة طةلةكةمان كردووة بيشتر وةك راكردوويةك يان وةك مرؤفيكي 

ة جاك ترين شيوة خزمةمتان كردوون وثارووي طةرووي مندالةكامنان لة دؤراو ثةنايان بؤ بردووين وب
  . دةوي ئةوان كردووة

لةكةل رزطاري طةيل كورد لة دواي راثةرين زؤرلة وعةربة شوفينيانةي كةهةردةم مرؤيف دةمار طريوو 
ان لة والتةكةمانيان كردؤتة شوين حةسانةوةي خؤي.. كةساين ترسنؤكو يب باوةرن بةكيشةيطةلةكةمان

هةموو مةواقيفة سياسيةكان خاوةن برياري خؤيان نةبوونة هةردةم ثرسيارو وةالميان الي ئةو دةولةتة 
كايت جةلةيب لة رذميي سةدام راي كرد ويسيت . شؤفينيانة بوونة كةرقيان لةكيشةي رةواي طةيل كوردة

ةساين سةر بة داموو لة كوردستان لةشكريك ثيك ين كةزؤربةي هةرة زؤري ئةو لةشكرة شرة لة ك
دةزطا سيخوريكاين رذمي بوون و زؤر جار جةلةيب دةي ويست ناوبذي لة نيوان حزبةكا منان بكات خؤي 
وةك ثياويكي ئاشيت خواز نيشان بدات دوايش هةرئةوةندةمان زاين جةلةيب لة كوردستان جطةرةشي بة 

  .. . قةرزاري زور كةسة لة كوردستانقةرز وةرطرتوو بوو تا دوايش ووةك ريؤوي بؤي دةرجووتا ئيستاش 
كةعرياقيش رزطاري بوو ثيي طوناهبوو باس لة فيدراليةت بكات زؤر جاريش وةك كةسيكي شؤفيين خؤي 

  .. .. . نيشان دةداو هةردةم لة سةنطةري دذايةيت طةيل كورد بوو بةم شيوة ثياوةيت طةيل كوردي داوة
ززسيؤين عرياقي بكات وبلي من لة سةدام رام كرددوة كايت وةفيق سامرائي ويسيت كالوك لةسةري ئؤث

هةموو ئةسراري قائيد زةروورة دةزامن ديسان هةممو دةرطا كا منان بؤكردةوة بردمانة هةممو شوينة 
خاوةن بريارةكان لة كاتيك كاك وةفيق تا روخاين رذمي وينةي سةدامي كؤنة هاورييي هةرلة ثشت 

 كردمانة موستةشاري سةرؤك وةك بلي كورد سياستمةداروو سةريةوة بوودوايش ثاداشتمان كردوو
  ئةويش هةقي خؤيةيت.. . شارةزاي كةم بيت

منيش بيش .. .. . كة كاك مشعان جبوري باسي سةربة خؤبووين كوردستاين كرد ديسان هةموومان
 نيشا منان دا تةنانةت هةموتان دستمان كرد بة ثيداطوتن بةسةركاك موشعان وةك ثالةوانيكي نيشتماين

بيش رزطاري عرياق برامان مشعان جبوري شاشةي تةلةفزيونةكاين ناوخؤييلي طرتبووين زؤر لة 
  . رؤشةنبريوو نوسة را منان دةيان طوت تةا بةريز مشعان جبوري مافةكامنان دةدات
ل جؤل كةن ئةومان كايت مشعان جبوري ئيشي بة كورد ناميين و دةيل دةيب كوردةكان بارةطايان لة موس

دينيتةوة ياد كةجؤن ئةو كاتةي موسل تازة رزطار كرابوو كايت موشعان دةي طوت من وعةشريتةكةم 
موسلمان رزطار كردووة يب ئةوي ئةوراستية لةبري بكات كةزؤربةي زؤري كوراين عةشريةتةكةي مشعان 

ةباية ئيستاش موشعان جاورييي ئةفسةري باوةربيكراوي رذمي بوون طةر كورد موسلي رزطار نةكردباية د
  .. .. . كونة بةعسيةكان باية

ولة بةر .. .. .. كايت مشعان لة موسل ويسيت خؤي بكاتة عةنتة ر زؤربةي زؤري ثاسةوانةكاين كورد بوون
ئازايةيت ئةوان نةبواية دةميك بوو شيخةكاين عةشريتةكةي طويان دةطرت وثيان دةطوت عةيبة ثياوةيت 

  .. .. .  تؤي كردة ئةو ثياوة دةنا تؤ كيبوويلةبري مةكة كورد
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مشعان جبوري كايت دةيةوي كورد لة موسل نةميين هةمان سياستة شؤفينيكةي سةراين رذميان 
  . دهينيتةوة ياد كايت دةيان ويست هةموو كوردستان تةعريب كةن ورؤلة كانيشمان ئةنفال كةن

ئةوانةي ئةنفال وجينوسايدي طةلةكةمالنيان هةر بؤيةش زؤر جار حة زمان كرد ووة دوذمناكا منان 
  .. .. . كردوة رؤذيك لة رؤذان وةك سةط بينة بةر جاومان

كايت حةزةكا منان دهينة دي وخةونةكان راست دةردةجن و دوذمنان مان ريكالم بؤ تايت دةكةن وجل 
بري دةجيت وبة دةشون ديسان سؤز بةسةرمان زال دةبيت وهةموو كارةسات و مةينةتيةكاين طةلةكةمان 

  دسيت خومان حوكمي سيدارة بؤ دوذمنا منان مؤر ناكةين
  
  

Rawa20@maktoob. com  
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