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   باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين  ...  ... ئايا تؤش بةشداري هةلبذاردن ئةكةي ئايا تؤش بةشداري هةلبذاردن ئةكةي 

  
كةوة لةووآلتاين ئةوروثاي رؤذ ئاوا بةرادةيةكي زؤر جلو ئيان ئةدا بةوكةسانةي 1991لةدواي ساآلين 

كةلةووآلتصكةوة هةل هاتنب و وووآليت خؤيان بةجص هصشتبص لةبةر باري سياسي ياخود ئابوري وةبةثصي 
ادةي كردبوو بؤ رؤذي ضاو ثص كةوتن لةطةل ثارصزةرصكي وةزارةيت دادي ئةو ئةوكصسةي ئام

ئيتر هي واهةبوو هةموو ئةو بةسةرهاتانةي كةرووي دابوو لةذياين رؤذانةيدا . ووآلتة،وةداتيشتنيانلةطةل ئةكردن
ص ضوو ثةنا وةبوو بوو بةهؤي ئةوةي ووآليت رةسةين خؤي بةجص صلص و روبكاتة غةريبايةيت بةراست بةبص ث

بةآلم جاري واهةبوو ئةو نصراوةي وةزارةيت داد برواي تةواوي بةسةرطوروشتةكةي . هةمووي باس ئةكرد
نةبووئةبوو بةهؤي ئةوة بةبص جواب مبصنص تةوة دوورلةمال ومندال وكةس وكار هةروةك بةندصك 

ؤر كةس دةستيان دةكرد لةبةندخيانةيةكي كراوة ئةهات وئةضوو ناين ئةخوارد ئةنوست سةرةراي ئةوةش ز
وة زياتر ئةوانةي لة ئةفغانستان و عصراقةوة ئةو . كصشان بةبص ئةوةي جطةرةي لةذيانيدا كصشابص بةجطةر

وةدواي جةنطي دووهةمي كةنداو عصراق بوو بوو بةدةرةجةي يةكةم بؤ جواب . ووآلتانةي كةشةرو شؤري تيابوو
سوريا وميسر و لبنان و جةزائر و زؤر (ة دانيشتواين ووآلتاين وةباسة كةم لصرةو دةست ثص ئةكا زؤر ل. وةرطرتن

لةبةرئةوةي زوو جوابيان وةرنةئةطرت وةياخود هةر جوايب دةركردنيان وةر ئةطرت ) ووآلتاين عةرةب لة
وة رؤذصك لةكتصب خانةي كةمثةكة دانيشتبووين . ئةوة زؤر زؤر لةوانة خؤيان بةعصراقي ئةنوسيلةبةر
رؤذنامةو طؤظارمان ئةكرد كورصكي ئةمسةر ئةتوامن بلصم رةش هاتة ذورةوةو ضوو بؤالي لص ثرسراوي سةيري

كتصبخانةكة بؤئةوةي طؤظارصكي بداتص وة برادةرصك دانيشت بوو تةرجومةي ئةكرد ضونكة زؤرمان تازةبووينلةو 
.  ئةنا طامين ئرياكورةكة وويتكمن اي دةولة جئت ووآلتة فصري زمانةكةيان نةبوو بووين مترمجةكة ثصي وةت 

وةئةمة واي لةو . وةرؤذطار هات و رؤيي كورة رةشةكة جوايب سياسي بؤهات كةخؤي لةئةساسا ميسري بوو
ووآلتاين ئةورووثا كرد كة بةكةمي جواب بدةن وةباوةريان بةكصس و قسةي زؤر كةس نةئةكرد ئةوةبوو لةدوايدا 

ئيستاش لةسةر برياري ئةجنومةين باآلي .  فيداي ئةو عةرةبانة بوو بوو بةووآلتزؤري كوردي داماوي بص 
هةلبذاردن ئةوانة كةعصراقي نني بؤيان هةية دةنط بدةن بؤ عةرةيب عصراق بةآلم كوردي كوردوستاين بؤي نية 

      دةنط بدات بؤ ثةرلةماين كوردوستانةكةي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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