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  ساحل كةرميساحل كةرمي ..  .. !!!!!! كوردستان كوردستانيي ئاآل ئاآل رايس و داطرتين رايس و داطرتينيي ثةيام ثةيامييلة بارةلة بارة   ضاودير ضاوديرييسةرجنيك بؤ برايان لة هةفتةنامةسةرجنيك بؤ برايان لة هةفتةنامة

  
،  دا23/5/2005 دووشةمة ي رؤذي29لة ذمارة 

  يةكةمدا بة ناونيشاينيهةوالَيكتان لة الثةرة
  عيراق و داطرتيني خاكيةكييت:  رايسيثةيام(

 لة راستيدا كة،  كردؤتةوةبآلو)  كوردستانيئاآل
 تةنيا هةولَدان بووة بؤ يمةبةست لة بآلوكردنةوة

ةريز  ي رايس بؤ ال سةردايني بايةخيكةمكردنةوة
كة زؤر ئةستةمة ئةم هةولَة ،  مةسعود بارزاينكاك

  شارةزاياينيضونكة ، بثيكيتيمةبةستةكة
 ي مةغزاي واقعبني طرينطي و خةلكيسياس

 كاك مةسعود روون و ي ال رايس بؤسةرداين
  . ئاشكراية

ب

ال 

 ناوخؤش ديارة هةروةها نةيارين،  قةلَس و توورة كردووةي كورد ئاشكراشة كة ئةم سةردانة نةياراين
 ئةم سةردانة لة كاين طرنطة رةهةندةي خستنة رووبةم سةردانة ثةست بوونة بؤية هةر زوو لة جيايت

  .  ضةواشة كردي سةردانةكة دةستيان بة ثرؤثاطةندةانداين كةمبايةخ ثيشبة مةبةسيت،  كورديبةرذةوةندي
 ي بةريز ثيويستة بوتريت كة هةروةكو سةردانةكة بةريزتان و طشت خوينةراينيبؤ ئاطاداريليرةدا 
 ي كوردستان لة تةك ئاآلي هةبوو و ئاآلي فةرمي خاتوو رايسيش ريورةمسيبؤ ثيشوازي، رامسفيلد

 ي ناشيانة وينة ثاريت داخة كة برايان لة راطةياندينيبةآلم جيطة، ةكايةوة دةشيئةمةريكا بة بةرز
،  دوور ثيشانداي كوردستانيان لة دميةنيكيسةردانةكةيان بآلو كردةوة و تةنيا ضةند ضركةيةك ئاآل

و  دةكةن بةي ناشارةزا سةرثةرشتييكة ضةند كةسيك  ثاريتبيطومان ئةمةش يةكةجمار نية كة راطةياندين
 ضاوديريش ي داخةش كة برايان لة بآلوكراوةيبةآلم جيطة. كاتمةلَة لةطةل رووداوة طرنطةكان دةجؤرة ما

. س و كةوت بكةن و هةوالَةكة ضةواشة بكةننامةسئوالنة هةلَ) كوردستان ثؤست( وةكو كؤنة بةعسيةكاين
 ميوانان ببينن ي ثيشوازيي هؤلَ لة بةريز بارزاين دانيشتنةكايني ثيشووترئيوة طةر هةموو وينةكاين

،  كوردستان دانةنراوة كة هيوادارم لةمةو دوا دابنريتيبؤتان ئاشكرا دةبيت كة ثيشووتريش لةم هؤلَة ئاآل
.  تيا ديارة كوردستايني كاك مةسعود طرياون ئاآل تايبةيتي كة لة ئؤفيسيبةآلم هةموو ئةو وينانة

 كةسايةتية طرينطةكان بؤ كوردستان بؤم رةوانة  سةرداين وينةطر طشت وينة ميذوويةكاينيدؤستيك
 ي رايسن بؤ ال سةرداينيمةندم لةو وينانة هةية كة دوا وينةكان هة دةولَيئيستاش ئةرشيفيك، دةكات

بؤية ئةو ،  ئةم سةردانةشم دةست خستووةي ظيديؤيي خؤم وينةيئيستا بؤ دلَنياي. بةريز بارزاين
  .  كوردستان داطريابيتي رايس ئاآل سةرداينثرؤثاطةندانة بة درؤ دةخةمةوة كة باس لةوة دةكةن لة كايت

 ي ئاآلبةرزكردين يبريار بة ئاشكرا ي ئةوة دةدةن كة كاك مةسعود لةو كاتةيهةموو اليةك شايةد
 بؤية باشتر بوو لة جيايت، سيدار بوو ئةم بابةتة بظة و مةتر تةنيا باسكردينلةم ناوضةية،  داكوردستاين

 يماين بةعس لة سلي ئاآلن لة بةرزكردين بآلوكراوةكةتان بؤ رةخنة طرتئةم باسة بةشيك لة الثةرةكاين
  .  شةهيد تةرخان بكةنيو هةلَةجبة
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 يت و يةكي نيوان ثاريتي لة كيشةي باس بارزايني بؤ ال كة كؤنداليزا رايس لة سةردايني ئةوةيلة بارة
 يضونكة ئيدارة،  ئةو كةسانة ثيشان دةدات كة ئةم بؤضوونةيان هةيةي عةقليكردووة ئةوا ئةمة سادةي

.  عيراق لة هةطبةداية كة لةطةل اليةنة عيراقيةكان خباتة روو لة سةر ئاسيتي طرينطتر بابةيتيئةمريك
نة نية و ئيستا كيشةكة كةوتؤتة  نيوان ئةم دوو اليةي و يةكيتيش وا ديارة تةنيا كيشة ثاريتيكيشة

 هةية و ي زؤر ناوخؤييبؤية كيشةكة تايبةمتةندييةك، يش) ينك(  سةركردايةيت ئةنداماينينيوان خود
 ي ئاآلي شةكانةوةيليرةدا لة بارة.  بةم بابةتانةوة سةرقالَ بكاتي نية خؤيرايس ئةو دةرفةتة
 بةريز ي رايس بؤ ال سةردايني خوينةران وينةيةكين رايس و بؤ دلَنيا بوو سةرداينكوردستان لة كايت

 ي ظيديؤييطةر بشخوازن وينة،  بؤتان رةوانة دةكةم هيوادارم لة تةك بابةتةكة بآلو بكريتةوةبارزاين
  . لةطةل ريزمدا. سةردانةكشتان بؤ رةوانة دةكةم
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