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  فرياد هرياينفرياد هرياين ...  ...  خةلَك؟ خةلَك؟يي ئريادة ئريادة يان دابةشكردين يان دابةشكردين و يةكييت و يةكييت ثاريت ثاريتريكةوتينريكةوتين
 
 زوريان بة كوشتدا كة دةبوو يخةلَكيك.. ي كة دةبوو نةكر،ئةوان شةِريان كرد 

 ئةم ي دةيانةويكةض.. كة دةكرا ثيضةوانة يب، كورديان زِراندي سياسيسيما.. روونةدا
  !!!يباس بكر) جازئين ( ئيستايان بةيريكةوتنة

 و  تيشتماينطومان لةوةدانية هةر كةسيك توزقالَيك هةست بة مةسئوليةيت 
 ئةم تيِروانينةش ئةوة ،ئةم ريككةوتنة خراث نية يبلَ) يبةناضار( نةتةوةيي بكا ئةيب

 نةخير ئةم ريكةوتنة ، طةورة يبي كة وةك خويان دةلَين ئةمة ئينجازيكناطةيةين
 يتريوريزم  عةرةب و رةويتي باشة كة لة ساتةوةختيكداية شوظينيزملةبةر ئةوة

 بوتة هةِرةشةو ، كوردستان دةولَةتة داطريكةرةكاين و ضاوتيِربيينيئيسالم
 باشترة لةم قوناغة ئةم دوو اليةنة ، طةورة بو سةر ضارةنوومسانيمةترسييةك

بكةن بة كة ئةطةر ملمالينهةر لةبةر ئةوةش باشترة ضون، يةكتر نةكةنيملمالني 
دةستيان دةخةنة ناو و دةستيان لة ثشت  ( كورددلَنياييةوة راستةوخو دوذمناين

 ، تيا نيةيتري ئةطينا ئةم ريككةوتنة هيض حيكمةتيك،تةنيا ئةوةندةو بةس) .. !دةدةن
دميوكراتدا هةلَبذاردنةكة بكراية و  ي يةكتريشيان كردبا و لة كةشيكييحيكمةت ئةوة ئةبوو كة لةو ئاستة بووناية مامالن

  .. يان وةرطرنيمالنل بووناية و ريطةشيان نةدابا دوذمنان سوود لة مييةكتريان قبولَ بوواية و بة ئةجنامةكان راز
خوا بكا ئةوان ديسان : ( هابةش بةم شيوةية دواوةبة ريككةوتن لة سةر ليسيت ئاسايي بووة سةبارةت يطويم لة خةلَك 

 ي ئاسايي و هاكةزايي كةسانيكي لةم جورةتيِروانني و بوضووين) ! طرنك نية ئةجمارةش بة قسةيان دةكةين،كةنةوةشةِرنة
  عةقلَيةيتخةلَك موراعايت.. . ئةوةمان بو ساغ دةكاتةوة كة خةلَك لة وان زياتر هةست بة مةسئوليةت دةكا نيو كومةلَ
ئةم حالَةتة .. !ي كة هةية لة كيس نةضيئةوة،سيية ضارةنووسسازةكان و ئةوان دةكا تةنيا لةبةر مةتريثاواخنواز

و دوور لة خواست و ئاماجنة ي ناشةرعيي ملمالن لةسةر حسايبي كة ئةوانةنالةبارةش لة واقيعدا ئةوة ئةسةمليين
 مةسئوليةيت طةليك و  نةك ئةوان،بةسةر خةلَكةوةس  قوِري دةسةالَتيان داطريكردووة بوونةتة باريكينيشتمانيةكان كورس

  !!!! مةسئوايةت بةسةر شانيانةوةي قوِرسيبووبيتة باريكنيشتمانيك و ميللةتيك 
 بوية ثيويست بةوة ناكا ، كوردستاني لة رادةبةدةر هةية لة نيوان هةردوواليةنة سةرةكيةكةي لةوةدانية كة جياوازييةكيالر 

..  هةلَة دووبارةو دةبارةكاين، هةلَةكاينيبةالَم خو هةر يةكةشيان بارتةقا،خومان خبةينة سةنطةر بةندييةوة
 ميذوويي لة يمةسئوليةت وئوبالَ) .. دوور لة نيشتمانيةكاين ( كارةيبارتةقا.. .  بوشةِرو تيكدانةماسةتةكاينحيبارتةقا
  ! دةطيريتةوةيةك خوميذووش دةلَين غةددارة بةالَم غةددار نية و هةموو شتةكان و.. ئةستوية

 ي كة ئةم ريكةوتنة ليسةندنةوةي بةالَم ئةوةمان لةياد بض، دوخة ناسكةكةش ئةم حةقيقةتانةو بة لةبةرضاوطرتينيسةربار 
 وئةجنامةكاين ي هةلَبذاردن بكرينةداوة ثيش ئةوةيئاخر لة هةموو دونيادا روو.. .  سةرةتايي ية لة خةلَكيمافيك

  ثارةو ساماينكة ئةطةر دابةشكردين، خةلَكةي ئريادة دابةشكردينئةمة بة راسيت!!يةكان دابةش كرابن كورسيي،دةربكةو
 يبووبيتة كاريك، ناوخو ئاطروئاسن و شةِرة شةرمهينةكايني كوردستان و ئيدارة بة زةبر جوطرايفكوردستان و دابةشكردين
 ي ناخيلَك نةك هةر ئاسايي نية بطرة زور ئةستةمة كونتِرولَ خةيناخي ئريادةئةوا دابةشكردين،ئاسايي و ضووبيتةسةر

 ي بة دةنط نا هةلَبذاردنيش ثيويسيتي بةالَم هةمووي، دةرويش بكري زوريك لة خةلَكيلةوانةية كونتِرولَ! يخةلَك بكر
 لة ي بيزار، لة سةركووتكردنير بيزا، شةري ضةندين سالَلة برسييت، ناوخو خةلَك لة شةِرةكاينيبيزار.. زورينة هةية

هةموو ئةم .. ..  حكومةت خةلَك لة دامةزراوةكاين و مةحرومبووين50بة 50 لة ي بيزار، كوردستان داطريكةراينهيناين
 ي بوماوةيةكبطرة ناتواين،بوية ئةم ريككةوتنة نةك ئةم برينانة ساِريذ ناكا.. .  جةماوةري قوولَبيزاريانة بوونةتة بريين

   حةسرةت و دةردةسةرييةكان لة بري خةلَك بباتةوة كاتيش ناتواين
 ريككةوتنةكة كورسييةكانيان ي وةك ضون بة ثيي هةلَبذاردن وا دةر نةض دةكةم ئةجنامةكاينرةنطة و ثيشبيين 

 ناوخو ي شةِر خةلَكيش لةوةداية كة بتوانن لة دةنطداندا طوزارشت لة ضةرمةسةرييةكاينيهوشيار.. .. دابةشكردووة
 سةرئةخراو ي ثي ئةوةندة زور بكةن كة ئةم ذمارةية شوِرشيكي ذمارةيةك بة كوشتداينطوزارشت لة موعانايت،بكةن

  !!!!؟؟؟بزانني ضون ئةيب.. .. . ئةمةش تاقيكردنةوة ئةزموونيكة بو خةلَك.. .. .  دادةمةزراي ثيدةولَةتيك
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