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 ئةطةر من بام لةبري كاك مةسعود ...

 
فةرهةنطي و بةووردبوونةوة و تصِروانيين بارةكاين كؤمةآليةيت و

 كوردستان لة اليةك و تايبةمتةندي و مصذووي ي سياسي
من ثصمواية   ، لة اليةكي دي خؤي كاك مةسعوديكةسايةتي

ر و طوجناو بؤ كة تاكة كةسصكي لةبا ، _رةنطة هةر واش بصت_
بوونة سةرؤكي كوردستان لةم هةلومةرجانةي ئصستاي 

هةروةها من بؤ خؤم . كوردستاندا،  كاك مةسعود بارزاين بصت
 ئةوداو لةسةر دةسيت  حوكمِراينةر لةسةردةميخةين دةمب ئةط

 ي جاِري سةربةخؤييبطاتة ترؤثكي ئاماجنةكاين و ئةودا كورد 
ةمانةشدا ئةطةر من بووماية لة  ئةآلم لةطةلَب. كوردستان بدات 

جصي كاك مةسعود ، هةر لةئصستاوة ثصش هةموو شتصك 
هةولَم دةدا ضاكسازييةكي باشم لة ثارتةكةي خؤمدا دةكرد ، 

ضونكة ثارتةكةي خؤم بكةمة ثارتصكي راستةقينةي  سةردةميانة  
ئةطةر مالَةكةي خؤم وصران بصت هةرطيز ناتوامن بة كةساين تر 

 .ئص خؤ سةردةمةكةش وا دةخوازصت ! .كةت ضاك بكة مالَة: بصذم 
 لة طشت قؤناخةكاين مان ئصستاة مصذووييةيئةم قؤناخ
 ان تةواوي قؤناخةكاين داهاتوومش لة هةروةها ورابووردوو



ويسيت دا  بؤية لة هةموو كاتصك زياتر ثص ،هةستدارترةطرنطتر و
ية،  بة كةساين دلَسؤز و لصزان و ثاك و كوردستانثةروةر هة

  نةك هةر لةم مرؤظانة قايت طومانيشي تصدانية كة كوردستان
 من بوماية لة بري كاك مةسعود ! ...  تصداية شي زؤربةلَكونيية 

ثرسة دصرينة تصكؤشةرانةي كة سةردةمانصكي زؤر و طشت ئةو بةر
حاستةم خزمةتيان بةكورد و كوردستان كردوة ، بة رصزصكي زؤرة 

رؤكياندا هةلًَدةواسي و لصيان دةطةِرام  وة خةآليت بارزانيم بة بة
ئةطةر .... كة ئيدي بؤخؤيان ثشوو بدةن و خانة نشينم دةكردن 

وة كة من بام لة بري كاك مةسعود هةرطيز بريم لةوة نةدةكردة
 ، يان رؤذصك لة رؤذان  هؤزي خؤمة  لةكص خزمي خؤمةو،

بةرثرس ، بةردةست و ضصشتكةر بوون ، بكةمة وةزيرو طزير و 
 ئيدي باس لة حكومةت و كؤمةلَطاي شارستانييةيت : دةمطووت 

و دامودةزطاي مؤدصرن دةكرصت و دةبصت لة سنووري طوند و 
ضارضثوةي هؤز و خصلَ وةدةركةوين وتصكةلَ بة كؤمةلَطاي جيهان 

ئيتر دةبصت هاونةتةوةكانيشم بةشدار بن لة ثرؤسةي . ببني
ن  و كامةيان لةبار بصت واز بصن  لة رؤلَي مةِرئاسا وحوكمكاريدا

، كصش ثصدزةي كرد بة ثصي   بيطرصتة دةستبؤ كارصكي طوجناو
خراث نيية لصرةدا ئةو ضريؤكة ...ياسا لصي بثرسرصتةوة

لة وآليت فارس ثاشايةك هةبووة ،وا دةلَصن لة كؤندا : بطصِرمةوة 
 دةخيةنة قةفةزصكةوة و لة  وطةِراوة كة غةنيمةكاين ثاشا دةطرن

 شاردا دايدةنصن، ئيدي ئةوانةي بةاليدا تصدةثةِرن ناوةِراسيت
هةريةكةيان تانةي خؤي دةهاوصذصت و دةروات ، بةآلم لةناو ئةو 



خةلَكانةدا كابرايةك دصت و لةبةر دةميدا دةوةستصت وماوةيةكي 
بؤ تؤش : ثاشا لصي دةثرسصت . زؤر هةر لصي وورد دةبصتةوة 

 و بِرؤيت ؟ كابرا وةكو ئةو خةلَكانةي تر قسةي خؤت ناكةيت
دةلَصت ئةوي راسيت بصت من زؤرم سةير لص دصت ضلؤن توانيويانة 

صت من خؤم خؤمم خستؤتة بتخةنة ئةم قةفةزةوة ؟ ثاشاش دةلَ
كابراش سةري سووِر دةمصنصت و دةلَصت ضؤن؟؟ !!!! ئةم قةفةزةوة 
كامن ةمن لةسةردةمي ثاشايةتيمدا كارة طةور: ثاشا دةلَصت 

ة بضووكةكانيشم داوةتة داوةتة دةست مرؤظة بضووكةكان و كار
ارة  بضووكةكان نةيان توانيوة كدةست مرؤظة طةورةطان ،مرؤظة 

كارة  طةورةكانيش طةورةكان ئةجنام بدةن و مرؤظة 
، ئيدي بضووكةكانيان بة هي خؤيان نةزانيوة و نةيان كردوة

 ، ئةوها بة  ردووم كارةكان بةِرصوة نةضوون و طةليش ثشيت تصك
 ئةطةر من بام لة بري ..... دةسيت خؤم خؤمم لة قةفةز ناوة 

 و طةليش هةلصكي باش هةلَكةوتوة... كاك مةسعود 
هةولَم دةدا كة بناخةي  ، كردويامنةتة سةرؤكي خؤيان

كؤمةلَطايةكي ساخ و سةردةميانة و تا بؤشم دةلوا دادثةروةرانةم 
 لة دز  دةداية دةسيت ثياوي لةبار ، كاري طوجناوومدادةمةزراند ،

و درؤزن و ثياوخؤرامن دةثصضايةوة و دوكان و بازارم 
ما دام  زؤربةي زؤري  طةمل لة ثشتة هيض ... ثصدةثصضانةوة

هةر مصشيش ميوامن  يشم لةو ثياوخراثانة  نةدةبوو ،ترس
بةمةش  طياين ثاكي بارزاين و تةواوي ئةوانةشم  .... نةدةبوو



 لة ثصناو طةلو وآلتدا كردؤتة قورباين ، ئاسوودة ،كة طيانيان
                                                                               ....دةكرد 
ئةوكةسانةي كة هةر بؤ ... سعود م لة جصي كاك مةار من بئةطة

ماستاو مةرايي و مامة حةمةيي بة هةق و ناهةق ثياما هةلَدةدةن 
 و قاميكردين  بؤ طريفان ثِركردنويانة بة كاروكاسثيو كرد

، بةدرؤم دةخستنةوة و ضاوصكيشم لص بز كورسييةكانيان 
 ةمن ئةو ثةسندان و ثياهةلَدان: دةكردنةوة و ثصم دةطوتن 

درؤزنانةي ئصوة ثفم تصناكات و رصطام لص بزر ناكات ، ئةطةر 
ارداية ، خصرصكتان بؤ طةل هةية و شتصكتان لةبوومةتن و بةِر

دةدةن ، كارصكي باش بكةن  و  لةبري ئةوةي بة مندا هةلًَ
خزمةتصكي مرؤظانة بة  نةتةوةكةتان بكةن ، مةبنة مارةكةي شصخ 

من !!. باوةهؤمةر و لة ملي طةلة ستةمديوةكةي من مةئالَصن
نة ثصويستيم بة !! مةسعود بارزانيم و كوِري بارزاين مستةفام 

ين ئصوة  هةية نة رصطاش دةدةم لة رصي ماستاوكردن و ثصداهةلَدا
منةوة سةروةت و سامان لةسةر حيسايب منداآلين نةتةوةكةم 

 بة ئةنداماين ..من بام لةجصي كاك مةسعود .... كةلَةكة بكةن
مةبنة كؤرس بؤ بة ملدا : سةركردايةيت ثارتةكةي خؤمم دةطووت 

خةريكي سامان كؤكردنةوة مةبن .. ..كصشان و ئةشهةدوبال 
بضن كارصكي كة  مةبةستان سامان ثةيداكردنةوةية،  ئةوا ئةطةر،

ة كاركةراين راطةياندي ثارتةكةي  ب ...بؤ خؤتان وةدؤزن
ثياو بن السايي عةلوجةكاين بةغدا مةكةنةوة و : م دةطوت مشخؤ

  دزصو مةكةن و من بة سةددام حوسصن مةضوصنن و وصنةكةم



 نة  ،دام بضممن هةرطيز نة دةخوازم لة سةد!! مةشصوصنن 
 لة ثصناوي ئةوةي ئصوة  دةمشةوصت بة دةردي سةددام بضم

ئةو من بووماية لة بري كاك مةسعود ....  !!!دةولَةمةند بنب
تةلبةندةي هةلثةرستان و كاسةلصسان بةدةوورمدا بؤ مةرامي 
خؤيان لة نصوان طةل و مندا ضنيويانة ، تصكم دةشكاندو خؤم 

                                             ...... دةناوة ناو باوةشي طةلةكةم 
       


