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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق... ...   !!!!تنةتنة.. .. كةوكةو.. .. صصرِِر.. . .. . ةةِريكةووتنِريكةووتنئةم ئةم 

  
.  زمان نيم، تا ووشةكان شةن و كةوكةميمن شارةزاي!!تةوة ئةم ووشةيةم نووسيوةي كة بة ثضِر ثضِرصِرنةمينسةرت لةوةسو

  . خؤم ئاوها دةنوومسةوة) يهزر(ي  برييهةر هيندة ئةم ووشةية بة فةنتازيا
 كة دايكةوتنيك كة هةبووة لة نيوان بةرة دذةكاندا، دوو مرؤظدا، دوو خؤشةويست هةممو دانووسان و ِرميذوو ييذايبةدر

كان كة ن و كؤبوونةوةات كورديشدا هةميشة دانووسيميذوولة . هةيةوهةبووة  ي ثؤزةتيظانةيِروويةك.. بيتهةبووكيشةيان 
  .  كة ويستوويانةي، ِريكةوتن بووة لة نيوانياندا، بةوشيوةةوةنة ناكؤكةكانيةالَيةن الَلةكراوة  ئاشكرا ةكانِريكةووتن ،كراوة
 و يهةريم ،ي سياس دةطوزةريت لة طؤِرةثايني ض، ِرووئةداتيغة ضالَ قوص كورد طويوو تاكيكؤشدا هةم ئةمِريذطارلةِرؤ

  !تنة.. . كةو.. . صِر.. شرؤظة هةلَدةطريت ِروانني ودةمة كة زياتر تي  ئةمبابةيت.. دايناوخؤي
شترة بؤ  كةمتر بيت هيندة ساناتر و خؤي ضؤلَو الَ مرؤظة، ضةند كؤسث و ضاي ِريطاو هاتووضؤيبةمانا ساناكة.. . صِر

 يم ئةوةالَبة.  كراوةكانيو طةشنت بةئاماجنة ديار ضةوساندنةوة بؤ نةماين كؤمةلَة خةبايتي وة ِريش ِريباز،هامؤشؤكردن
بووةتة ئةمِرؤ كوردستان .  وة ِريطةش ئاوةذؤ كراوة،بةستةمكارو دوذمنان دذ ة، نةماوة خةبات و تيكؤشانيط ئيمة طرنيالَ

 و  ئةركياني ئةوانةية كوردستان فرؤش و بةكريطرياوي جيطة، ماستاوضيةكانةي جيطاوسةت  سياي ساغكردنةوةيكيلَطة
 ي طرد كردنةوةحةزمان بة خويندنة بؤ.. كةينكةوة.. وكة.. يندا ووشةكةي دووةمي لةبِرطةهةر بؤية كة ئيمة.. ئاماجنيانة
يةكطرتوو  ، نيةيايهاوِر بيت يقع وايبؤية ئةوة.. .  بينة ئاماجنيانبطرنةوة  نيشامنان يلبة ئاسايندوذمنان  براكامنان تا

هيندة طفت و م الَبة.  نيمي كوردي زراراوة ووشةوين شيكةرةوةم!!  واتة نييةيبةكرماجن كة.. تنة.. ي كؤتاييواتة بِرطة. نني
ضةندين جار لةسةر ئةو . تةكةمالَ ووي ستةمديدةي دةبةخشية جةماوةريد ئوميص بي هةموو، ِريكةوتنةكان درايبِريار دوا

د خؤيان و  تر دةبةخشريتةوة، نازامن جةماوةر بةطيل دةزانن يا خوبلَندطؤيةوة كة ثةميانةكان ثةخش دةكريت طفت و ثةمياين
 كوردستان، ابياين ِرؤذانةدا كة خويندكاران و قوت لةميهةر بؤ زانيار.  دووةمةي تيا نيية بِرطةدةستةو دايةرةكةيان، طوماين

ئةو  يئةوةش واقع ،ان دةرخست ناتةباييي بِراوة ناكؤكصن ثتر ث هؤشياريايشةب ئةم كؤمةلَطاية كة يوةك بةشيك
 اوةِرواين دةبيت ض، كؤمةلَطاو حيزبةكانيانةوةي كةمي لةبةشيك، بيت دميوكرايتي ثرؤسةيةكيكة ئةمة سةرةتا كؤمةلَطايةية،

 ديومانة يمان نيية هةروةك ئةوةالَ طومان ، جمةورةضيشيت يبؤخؤكة . دايةنةكةالَهةمة ثرؤسيسة  بكريت بؤ داهاتوو لةيض
من ئةمة دةلَيم، ِرةشبني نيم بةرامبةر .. .. ةتن.. .. .. .. كةو.. .. .. صِر.. ي زةمانةية بةناوي شةقينةك وةك ئةوة. دةيبينينةوة

  . ون يةك نةطرتوي جياوازن دوو ثرؤسةيطةيزب دوو ِريحضونكة طةل و . م طةلةكةيداهاتوو
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