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  ئارام بؤطديئارام بؤطدي!!!....!!!....شايي مةرط بؤ كةأنةظالَي ضارةنوسصكي نا ديارشايي مةرط بؤ كةأنةظالَي ضارةنوسصكي نا ديار

  
ناضمة سةر ثرؤسةي طينؤسايد و قأكردين خةلَكي كوردستان و كةأنةظالَي بةعسيةكان لة كايت بة كؤمةلَ كوشنت و 

سالَدا  35قأكردين كورد لة ثرؤسةي ئةنفال و دايةرةي ئةمنةكاين شيمال و ئةو قةساخبانةيةي كة لة مصذووي 
 .بةعس درصذة ثص دةري بوو

ئةوةي لصي تص طةيشتبم بؤ خوصندنةوةي بنةماو أةضةلَةكي خةلَكي كورد ئةوةية كة تا بلَصي سادةين ولة لوتكةي 
بةسةرماندا زالَة و هةميشة دةستةمؤي سؤزصكي بص هودةين كة جطة لة مالَ وصراين تا )عاتيفة(خوصندةواريشدا سؤز 

صشكاين جةستةو كةسايةيت تاكي كورد جص نةهصشتووة، ثصش ئةم با بةتة أةنطة ئاماذةم ئةمأؤ ئاسةوارصكي بؤ ت
بةو ضةمكة ثوضانة دا بصت كة تاكي كورد ضةندة زةليلة لة بةردةم حزب ودةسةآلت و دوا جاريش سكرتصر و سةرؤكي 

 سالَة دا دةبينصتةوة و حزب كة لة ثصكهاتةي ئةمأؤي كورد دا خؤي لة بنةمالَةي خاوةن أصضكةي دةسةآليت دةيان
هةرصمة هةيةو بؤي 2هةر كةسصك لةو بنةمالَةو دةسةآلتانةش دةسةآليت أةهاو موتلةقي لة سةروي ياساكاين ئةو 

هتد …هةية طالَتةجاأي و ئيهانة بة هةر تاكصك لة كرصكارصكي دةست فرؤشةوة تا مامؤستاي زانكؤ أوناكبري و 
 .!!بكا

واوي ئةطةرةكاين ئةو ناوضةية هةية تيايدا خاوةين دةسةآلتة و ئةو جؤرة يان دة سةآليت أةهاي لة سةر تة
دةسةآلتةش هةمان دةسةآليت أةهاي سةدةكاين ثصشووي قؤناغي دةرةبةطايةيت ية، كة ئةطةر بةراوردي بكةين لة 

بةطصكي سةرؤك يان سكرتصري حزب جياوازيةكي ئةوتؤي ين ية لة طةلَ دةرة+طةلَ ئةمأؤ دا ئةوا مةكتةيب سياسي
ئةو ساتة مصذوويانة، بصجطة لة مانةوةي هةمان ئةقلَيةيت دةسةآليت دةرةبةطايةيت كة وةك ئاماذةم ثص كرد خؤي 
لة دةسةآليت بنةمالَة دا هصشتؤتةوةو دوا جاريش لة فراوان بووين دةسةآلتدا توانيويانة ثلةي ثاشايةيت وةك 

صساكاين ئايني وة هاتووة بةر جةستة بكةن كة ئةوةش ثرؤسةي ثشتاو ثشيت دةسةآلت كة خودي ثرؤسصسةكة لة أ
درصذةثصدان و هصشتنةوةي دةسةآليت بنةمالَة و خصلَة و تا ئصستاش لة بةشصك أؤذهةآليت ناوين و أؤذئاواي 

 .عةرةيب دا ماوةتةوة
، لةطةلَ ديارة كورد لةو مصذووة تا أادةيةك أةنطة بة دوور بوو بصت بة فاكتةري نةبووين قةوارةي سةر بة خؤ

ئةوةي كة ئاهةنط طصأان وةك كولتورصكي ثيا هةلَدان بة زؤرةملص لة نصو كؤمةلَطةي أؤذ هةآلتدا ماوةتةوة، ، ، ، 
هةرطيز يان تا ئةو ساتةي طؤأة بة كؤمةلَةكاين )!!!! كوردستاين عصصررااق ق(دةبوو خةلَكي !!!بةآلآلآلم

نةهصنرصتةوة بؤ )خوصن بةربووين نةتةوةيةك( كةأنةظالَي وهةموو ئصسك و ثروسكي تاوانةكاين بةعس بة)ئةنفال(
 بؤ طينؤسايدي كورد دروست نةكرص، ، ، ، ئاهةنط نةطصأص، ، ، ) ئةنفال(كوردستان و طؤأستاين 

 ئاهةنط طصأان بؤ ضي؟و بؤ كام دةستكةوت؟
 ئةوةي ئاوأصك لة ئاسايي ية ئةطةر بلَصم هصندة طصلني كة ثصش وةخت دةطرين و ثصش وةختيش شايي دةكةين بص

مصذووي خؤمان بدةينةوة، كة ئةوةش نيشانةي طةحلؤيي كؤمةلًَطةو طةمذةيي بةشصكي بةرضاوي أؤشنطةري و سيما 
دةبصتة فاكتةرصكي نةطريس بؤ ) ضؤن باش بذمي(تةلَخ و بص جولَةكاين أوناكبريي كوردة كة خةريكة سيستةمي 

 .هةموو ضةمكة أؤشنطةريي كان
 بةآلم!!!! ي أصذةيي تةواوبص بةراورد كردنصك

ثصم واية ئةو ئا هةنط طصأانة طصالنةيةي كة خةلَكي كورد كردي و دةيكا هةمان ضةمكة ناشريينةكاين ضةثلَة أصزاين 
سةردةمي بةعسة، ئةطةر ضي كؤمةلَصك جياوازي لة نصون كات و سةردةم دا هةبصت بةآلم ئةقلَيةيت دةسةآلت هيض 

 هةمان ئةقلَي يةيت سةردةمي بةعس لة ئارا دا ية، و هةر ضةثلَة أصزانصكي دوور لة طؤأانصكي بةسةردا نةهاتووة و
 !!!مةعريفة دوور نيي ية ئاكارصكي يان ئاسةوارصكي نا مةعريفي بةرهةم بصنص، 
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و سةرجةم ثرؤسةكان ض لة كوردستان و دواي ئةويش ثاآلوتين كوردصك بؤ ثؤسيت سةرؤك كؤماري عصراق، ، 
 سالَ لة يةكتر تص نةطةيشنت ئاخؤ كام بةرهةمي بؤ طينؤسايدو 84لكاندنةوةي كوردستان بة عصراقة وة دواي 

هتد تا دةطاتة .. سالَ دواي دةسةآليت بةعس يةكصك لةو سةرؤك و2ئةنفال هةبصت؟؟لةو ساتةي لة دواي زياتر لة 
 ميليؤن كورد دةبصتة 45 هةفتةيي بؤ طصأ درا لة جيايت باس كردين ضارةنوسي 2ةي ئاهةنطي سةرؤكة كوردة ك

 !!!! وةم بؤ أزطاري و شةرعيةيت بووين دةولَةيت فةلةستني2سةالحةدين ي 
ئةطةر تصكأا سةرجنصكي ثرؤسةي هةلَبذاردين عصراق بكةين ئةوا أصك ثصضةوانةي بةشصكي بةرضاوي بنةماكاين 

ة، ضونكة لة ثرؤسةي دميوكراسي و لة دةست نيشان كردين سةرؤكايةيت و كابينةي دةسةآلتدا دةبص دميوكراسي ي
هتد ي دةخرصتة بةر لص كؤلَينةوة و ..تاك بة تاكي ئةو كابينة ية هةلَسةنطصنرص و كةمترين ناطزوري تا خةيانةت

 .ئينجا ثؤستةكةي ثص دةسثصردرص
أؤذهةالت بةراورد ناكرص بة كولتوري باآلدةسيت ياساي ئةوروثا بةآلم هةرضةندة ئةو كولتورة الوازو ضةواشةيةي 

كوردستان ئةو ) هةرصمةكاين(سالَيش لة 13سالَ زياترة لة عصراق و ثتر لة 2لةو ساتةي أؤذانة و ماوةي 
مينطةمينطة دميوكراسي ية بةطوصي خةلَكدا دةضثص، واتة الين كةم ئةطةر بة أصذةيةيةكي كةميش بص أةضاوي 

 .اكتيزةكردين بكرصثر
ي ئةثريل دةست نيشان كرا بوو 6هةفتة ثصش 6ثصم واية ثص داين ثؤسيت سةرؤك كؤمار بة ليسيت كوردي نةك هةر 

 هتد ...و بؤ ثؤسيت سةرؤك وةزير و! ي لة سةر كرابص)تةوافق(بةلَكو دوور ين ية ثصش ثرؤسةي هةلَبذاردن 
 عصراق دا ثؤستصكي أةمزي ية و خاوةين هيض دةسةآلتصكي شاياين وتنة ثؤسيت سةرؤك كؤمار لة ياساي تازةي

ئةوتؤ ين ية بؤ ضارةسةركردين كصشة بنةأةيت يةكان، بة تايبةيت داخوازي و ئاماجنة ستراتيذيةكاين طةيل 
كوردستان كة خؤي لة دياري كردين ضارةنوس و ثصك هصناين وآلتصكي سةربةخؤ و ئازاد دا دةبينصتةوة نةك دواي 

ة وة شانازي =’’ئةتك كردن و دوا جاريش ئةنفال و طينؤسايد، لةذصر كاريطةري وابةستةبووين بةحزب سالَ لة 84
بة طرصدانةوةو لكاندنةوة بةوي تر بكا كة تا ئةم ساتة تؤي كورد بة بةشصكي قصزةوين ثةراوصزي جةستةي خؤي 

ية عةرةيب ية دميوكراتيزة بكا، ئةوا دةزانص و ئةوةي كة ثصشي وابص دةشص ئةو ئةقلَيةتة دؤطمايةي ثان ئيسالمي 
 .!لةو دؤطماية ضةق بةستوو ترة

ضونكة ئةطةر بة طشيت شةقامي عةرةيب يش خبوصنينةوة ئةوا دةزانني بة دةطمةنيش جوآلنةوةيةك نابينني دذ بة 
دين دةسةآليت سةثصنراوي عةرةيب و ثصشصل كاري سةرةتا ترين مافةكاين مرؤظ، بةآلم ئامادةن بؤ دذايةيت كر

 هتد..ثارضة بووين عصراق لة مصدياوة بطرة تا أذانة سةر شةقام و
بؤ دوا خوصندنةوةش دةلَصم لة كاتصكدا تا ئةم ساتة لؤذيكصك لة ناو خودي نةتةوةي عةرةيب عصراق دا بووين ين 

 دةستور و واتة هةموو ئاماذةكان بؤ دةسةآلت و دوا جاريش!ية بؤ ثصناسةي عصراق كة تةا عصراقي عروبة ين ية
سةرضاوةكاين ياسادانان لة ضوارضصوةي هةمان مصذووي أابردووي عصراق بةرجةستة دةبن، كة تا ئةمأؤ برييت 

 .بووة لة ذصردةستةيي بؤ دةسةآلت و دواجاريش خؤي لة سةركوتكردن وقأكردين ئةويتر بينيوةتةوة
 نوسينة لة هةر شصوازصكي سةربةخؤيي دا بص بؤية ثصم واية دوا ميتؤد بؤ ئةو ثرؤسصسة تةا بأيارداين ضارةي خؤ

بؤ طةيل كوردستان، ، ئةطينا هةموو مصتؤدةكاين تر نسكؤو تصشكانة و دامركاندنةوةي ئاماجنة ستراتيذي يةكاين 
 .!! طةيل كوردستانة لة بةشةكاين تري كوردستان
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