
!! 
 

  كوردة طةالويذ
ماوةيةكة دةنطؤي ئةوة لة ئاراداية كة خاتوو نةسرين بةرواري وةزيرة ذين حكومةيت عيراقي تازة، شوي بة سةرؤك 

 لة بةرليين ثايتةخيت ئةلَمانيا كردووة، كردووة، كة ئيستا بؤ سةردانيكي فةرمي ِرووي" غازي ئةلياوةر"كؤماري عيراق 
  .هةندي دةنطو باسي واش لة ئاراداية كة خاتو نةسرينيش لةطةلَ ناوبراو هاتؤتة دةرةوة

بؤ ئةوةي هةندي كةسي اليةنطري حزب و دةرويشةكانيان ناوةِرؤكي بابةتةكةم ضةواشة نةكةن و نةشيوينن، بة ثيويسيت 
  بري و بؤضوين خؤم لةو بارةيةوة وةك ذنيك ِروون بكةمةوة كة بريتية لةوةي خوارةوة؛دةزامن سةرةتا زؤر بةكوريت 

بةِراي من زؤر زؤر ئاسايية ذن و ثياويك كة هاو زمان و هاو ِرةطةزي يةكتري نةبن شوو بةيةكتري بكةن و ذيانيكي 
 وةكو هةندي كةسي بةناو ئاسايي وةكو هةموو كةسةكاين تري سةر ئةو زةمينة بةِريوة ببةن، هةروةها من

ناسيؤناليستيش بري ناكةمةوة كة نايب كضيكي كورد شوو بة كابرايةكي عةرةب بكات هةرضةندة سةرؤك عةشريةتيش 
  .بكات" ئةلياوةر"نةسرين بةرواريش مايف خؤيةيت و زؤر ِرةواية شوو بة كةسيكي وةك . بيت

كةسايةتيةكي ِرؤشةنبري و " نةسرين"خنةي يلَ ئةطرم ئةوةية كة خاتوو بةالَم ئةوةي كةمن ليي تيناطةم و وةك ذنيك ِرة
دكتؤرة، هةروةها لةناو ذناين كورد و عةرةبدا ناسراوة، لة هةموويان طرنطتر ئةم خامنة طةليك جار لة كؤِروو 

ي كة دادوةري و كؤبونةوةكاندا خؤي وةك داكؤكي كةريك لة مايف ذنان و داواي طةِرانةوةي ذن دةكات بؤ طةوهةري خؤ
بةالَم ئةم خامنة شوو بة كابرايةك دةكات كة دوو ذين ديكةي هةية، ئايا ِرةواية كة ذنة ِرؤشةنبريو داكؤكي . يةكسانية

يك بكات كة هيشتان دابوو نةرييت دوو، سي و ضوار ذن هينان شوو بة كةس" نةسرين بةرواري"كةريكي ذنان وةك خاتوو 
بة كرداري ثيادة دةكات، ئايا فرة ذين كردةوةيةك نية كة بة ئاشكرا مايف ذنان بن ثي دةكات و نوينةرايةيت سيستةمي 

يان دةسوتينن و باوك ساالري و ئاغايةيت دةكات، كة ِرؤذانة ذناين كوردسان بةدةسيت ئةو سيستةمة دةسوتين و خؤ
  .دةكوذرين يان ِرووبةِروي دةستدريذي دةبنةوة؟

بةلَكو لةالي كاك " بةرواري"جطة لةوة باس لةوةش دةكري كة خواسبينيةكةشي نةك لة باوك و براو بنةمالَةي خامن 
ئيستاش سةركردة و كراوة، ئةمةش اليةنيكي تري مةسةلةكةية كة بؤ مرؤظي ِروون دةكاتةوة تاوةكو " مةسعود بارزاين"

  !!.كةسايةتيةكامنان ضةند ثيشكةوتوون
ثاريت دميوكرايت كوردستان ِرؤذانة اليف نةتةوةثةرسيت يلَ دةدات و بةو شيوةية دةيةوي داهاتووي خؤي ثاك بكاتةوة، 

مهاباد سةرجني لةذير ناوي يان كةركوك يان هيض نا، يان كوردستان يان نةمان و خؤ حةشاردان لةذير ئاالَي كؤماري 
كايتَ سةيري كار و كردةوةو ناوةِرؤكي ثاريت دةكةين بة ئاشكرا بؤمان ِروون دةبيتةوة جةماوةر بؤخؤي ِرادةكيشي، بةالَم 

كة هيض ثةيوةنديةكانيان بة ووالَتثاريزي و نةتةوايةتيشةوة نية، ثاريت و يةكييت دوو حزيب ئؤتؤنؤمن و جطة لة 
اوضةطةري بةرتةسك بري لة هيض شتيكي ديكة ناكةنةوة، بةرثرسياراين ثاريت و يةكييت لة داهاتوي بنةمالَةيي و ن

ناوةوةي كوردستان لةسةر كةركوك و سةربةخؤيي كورستان شةِر دةكةن بةالَم كايتَ دةضنة والَتيكي وةك توركيا بة 
ةن، ئايا اليف سةربةخؤيي و كةركوكتان ئاشكرا ناحةقي بةرامبةر بة بزووتنةوةيةكي تري ئةو ثارضةييةي كوردستان دةك

  ضةندي بة ضةند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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