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كةنالَةكاين ِراطةياندين . بة دييقةتةوة تيي ِراماون

 
  ئاكارئاكار... ... ن ن ينينبببب  ئةم وينانةئةم وينانةكة ناتوانن كة ناتوانن ضاو تةماويةكان ضاو تةماويةكان بؤ بؤ وةالَميك وةالَميك 

   
serwantv@yahoo. com   

وةك ئةوةي ، لصرةو لةوص و سايتصك ضةند ِروذيكة
يةكي بارزاين  لة دارا دوزيبيتةوة وينةانهةنطي

وكوندوليزا ِرايسي كردوةتة بنيشتة خوشةو تةواوي 
جورئةت و عةقلَيةيت خويان لة و وينةيةدا خستوةتة 
كار بةمةبةسيت ئةوةي واي نيشان بدةن كة بارزاين 
لةبةر هةر هويةك بووبيت ئاالَي كوردستاين لة ِرايس 

ان بة و ئاالَية دلَ طر شاردوةتةوة نة وةك والَتةكةي
 . بيت

 من ليرةدا دةمةويت ضةند ِراستيةك بريي هةموو ئةو 
طولَمةز ضييانة خبةمةوة كة ديارة يان دةيانةويت 
خويان لة و ِراستيانة طيل كةن يان ئةطةر نةشبوو هيض نةبيت بةنيشانداين وينةيةكي لةو بابةتة هةولَ 

  . نةي سةروك كةم كةنة وةبدةن توزقالَيك لةو هةلَويستة نيشتمانية يب شومارا
كان ثيش هةموو شتيك طةر بيت و توزيك بة دييقةتةوة سةرجني كةنالَكاين جا بوية طوملةزضية

 تةا تاريكي دةبينيت و ئةوانكة ثيم واية ضاوي (ِراطةياندن و سايتةكاين تري ئةنتةرنيتان دابيت 
و ِرةنطاو ِرةنطةي كورستانتان بة دي   ئةوا ئةو ئاالَ مةزن)زوبانيشتان تةا ووشةي سوكي ليي ديتة دةري

.. .. دةكرد كة لة مةراسيمي ثيشوازي كردين ِرايس و ثيشتريش لة مةراسيمي ِرامسفيلَد و جون ئةيب زةيد و
جا ئةطةر ضاوة . هتد دا شان بة شاين ئاالَي ئةمريكاي تاكة زل هيزي جيهان بة سةرياندا دةشةكيايةوة

لَد بضكوطومان رايس و ِرامسفيت ئةوا بيوة ئةو ئاالَ ِرةنطاو ِرةنطةي كوردستاين بةديي نةكردبيلةكاين ئي
زور ) هةروةك وينةكان دةري دةخةن(وئةوانيي تريش 

 وبيانيش لةو مةراسيمانةدا كاميراكانيان ئةمريكي
ئةوا ِرايس  جا طرميان. بةيب وةستان ضركةي دةهات

ئةي تو بليي ضاوي ئةو كاميرانةش  ئاالَي بة دي نةكرد
ديكةوة  لة اليةكي. وةك ضاوةكاين ئيوة فوكس ببينيت

ئةو جيطايةي كة ثيشوازي لة كوندوليزا رايسي ليكراو 
وينةكةدا ثيشتر نيشانتان دابوو ثيي جةنابتان لة 

 يان شويين ميوانداري كردن بوية )دار الظيافة(دةلَني 
طةر توزقالَيك شارةزاي ِرةويت دبلوماسيةيت دونيا بن 
ئةوا تةا شويين كوبونةوةو ومةراسيمة فةرميةكان 
ئاالَيان ليي دادةنريت نةك شويين حةسانةوةو 

يشتتان وينةكاين ثيشوي ئةو دار زيافةية نيشاين دةدةن كة ئةو جيطياية ثيشتريش ميوانداري وةبو زانيار
 تيدا دا كة ئةم ضاو تةماويانة بآلويانكردؤتةوةلة وينةيكي تر(ئاالَي تيدا نةبووة تاوةكة ئيستا البريت 
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 تا كورديكي خاوةن هةلَويست 

هةر كةسيكةو كة ثيي دةخاتة خاكي كوردستانةوة ب

نيردرا بةالَم ديارة بة هوي بري تةسكيي وِرةخنة قبولَ   ئةو سايتةئةم بابةتة ثيشتربوخودي/ بيين

ِوينةيةكي سةروك بارزاين وبةِريز تالَةباين وئةياد 
انيكي ئةو  كة ثيش ماوةيةك لة سةردةعةالوي

 كة هةمان بةِريزانة بو الي سةروك ئةو وينةية طرياوة
ينةكة نيشاين دةدات كة هيض ئاالَيةك لة و شوصنة و و
ضما تو بلَيي سةروك ويستبييت ئاالَي ) . ذوورةدا نية

  كورستان لة تالَةبين وعةالويش بشاريتةوة؟؟؟؟ 
جا كةسي برا 

كةمسعود بارزانيش تاكيكة لةو (شةرةف مابيت وبة
ئاالَي كوردستان دةبيت بةسةر ) ِروالَنةي كوردستان

.. .. .. جا تو بلَيي ئاوي دةرياش بة دةميي. شةكيتةوة
 طالَو بيت؟ .. . 
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  . نةكردنةوة نةيان توانيبو بالَوي بكةنةوة
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