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    لةِرَي و ِرةمسي ئيمزاكردين ياساي ئيدارةي عَيراقي دا بؤ قؤناغي طواستنةوة ، مةسعود بارزاين لَيدوانَيكي مَيذوويي 
 بؤ  لةوةي ئَيستايان بةناشيانة تريان  ديكة تةزويرنةم بداية ، نةك هةر فايلَيكي م من ئةو لَيدواداوة ، كة ئةطةر!! 

سةرم لة نةطةبةيت ئةو ميللةتة سوِرماوة كة ئةوة سةركردةو . ، بةلَكو تةماتة و هيََلكةبارانيشيان دةكردم دروست دةكردم 
لة ِرؤذاين . يش بوونةتة ِراوَيذكاري  و خوَيندةوارن بِروانامةي و خاوةميِرابةريةيت و بة سةدان خةلَكي بةناو ئةكاد

دواي ِراثةِرينةوة من متابعةي هةموو لَيدوانةكاين سةراين كورد دةكةم و سةرنج دةدةمة سةر شَيوةي خيتاب و 
اين َيب دةم و ثل طفتوطؤكانيان لة ميدياكاندا ، بةآلم لة نَيو هةمووياندا هيض كةسَيكيامن نةديوة ئةوةندةي مةسعود بارز

بة لةهجةي سؤراين قسة كة  كاتَيك . كة دةريان دةبِرَيت يز كردين ئةو ِرستانةدا بَيت لة ئاخاوتن و ِر و كؤلَو َيب توانا
ئةوكاتةنةيشي كة بةعةرةيب قسة دةكات وا دةزامن طوَيم بؤ طؤراين  .  و زمامن طرذ دةبَيتدةكات ، سةرم طَيذ دةخوات

ي ثرسنالََييت يةو ِرةنطة لة يةكهةلَبةت ئةوة كَيشة.  عةرةيب يةوة وة ، بةآلم بةكةليمات و حلين باديين طرتولةهجةي 
سياسةت دا زؤر طرنط نةبَيت ، بةآلم بؤ كةسَيكي سياسي و بؤ سةركردةيةكي سياسي ئةوة زؤر طرنطة كة لة هةرشوَينَيك 

رَيت ، بزانَيت ضؤن دةثةيظَيت و ضؤن هةلَوَيست دةطرَيت و و لة هةر بارودوخَيكدا كة قسة دةكات و هةلَوَيسيت سياسي دةط
ئَيستا . سةرئةجنام دةبَيت خؤي بة بةر ثرس بزانَيت بةرانبةر بةو شتانةي كة طوتوويةيت و هةلَوَيسيت لةسةر طرتووة 

كردووة و لةو ووتة دا ثَيشكةش بة نةتةوةي كورد (!! )ئيتر مةسعود بارزاين ووتةيةكي مَيذوويي ، لة بؤنةيةكي مَيذوويي 
من وةك هاو : " مةسعود دةلََيت . يشي دا دوايني ضارةسةري خؤي بؤ كَيشةي كورد خستووةتة ِروو (!!)مَيذوويي ية

 ". 1 يةكسانني ووآليت يةكي كوردي عَيراقي بةِرووين ئةوة دةلََيم ئةمة يةكةم جارة هةست بةوة بكةين كة هاوووآليت
هَيشتا هيض ئةجنامَيكي سياسي لة عَيراقي دواي ِرووخاين ِرذَيمي بةعس دا بؤ نةتةوةي كورد ديار ين ية و هَيشتا 
قةيراين سياسي و حكومةيت لة عَيراقدا يةك اليي نةكراوةتةوة ، كةضي مةسعودبارزاين تةهنا بة ئيمزا كردين 

 ، هاتووة دةهؤلَ بؤ ئةوة دةكوتَيت كة ميللةيت كورد ، بووةتة هاو ناسةكةيانِرَيكةوتنامةيةك لة مةِر فيدرالَي ية َيب ثَي
، وةك بلََييت كةميان لةو ِرَيكةوتننامة كايت و كؤميديانة لة طةلَ حكومةتة ناوةندي ية !! ووآليت يةكي يةكسان 

 كة لة  بةوةطةشكة بووةمةسعود شا. شؤظَينيسيت يةكاين عَيراق و حيزبة شؤظَينيستة عةرةبةكاندا مؤر و ئيمزا كرد بَيت 
 بووةتة هاوووآليت يةكي يةكسان و بةو هؤيةشةوة خؤي دةكات بة فيداي عَيراقي دواي ئيمزا دا سةروةرةقةيةكي سووتاو

لة ثيناوي عَيراقي نوَي دا ، عَيراقي دميوكرايت و فيدرالَي طيامنان فيدا دةكةين ، : " كردين ئةو ِرَيكةوتننامةية و دةلََيت 
فيدرالَي و بةرلة هةموو شتَيك ، عَيراقي نوَي ، عَيراقي دميوكرايت . " 2 ن بةردةوام دةبني لةقةآلضؤكردين تريؤرَيب وةستا

ثَيشكةش بة بارزاين بَيت و دواتريش مَيذوو ، كؤن بووين ئةو عَيراقة نوَي و فيدرالَي يةي بارزاين بؤ هةموو اليةك و بؤ 
با ئةو طيان بةخت كردن . . قسانةي ئَيستاي بةِروودا دةداتةوة ئةمواتايي يةي   َيبنةوةكاين داهاتوو دةسةملَينَيت و ئةو

 بطةِرَيينةوة سةر . )كةِرةنطة ماوةيةكي زؤريشم بؤ دانا بَيت  ( و فيدا بوونةي بارزاين  بةجَي هبَيلَني بؤ دةسالَي داهاتوو
ئةطةر بِريارة مةسعود جةنطي .  وةآلمي بدةمةوة هةلَوَيسيت بارزاين لةسةر قةآلضؤ كردين تريؤر و بة يةك دوو ِرستة

ئةو جةنطة لةدذي خؤي ِرابطةيةنَيت و دةزطا تريؤر بكات و تريؤر قةآلضؤ بكات ، ئةوا دةبَيت بةر لة هةمووشتَيك 
تريؤريسيت يةكاين خؤي قةآلضؤ بكات كة تائَيستايش بةردةوامن لة تريؤركردين نةياراين سياسي مةسعود و 
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