
!! ، دابه شکردنی پۆسته کانتان، نه  به  ده نگدانی ئمه  ونه  به  ھه بژاردن  بوه  درۆمه که ن به ده ممانه وه  
 
بژاردن و ھه بژاردنه کانی پشوشیدا به ڕژه ی له  سه داسه د له الیه ن خه کی حسه ین له  ئه خیر ھه  سه رۆک سه ددام ٭

! ! ! !ری پدراعراقه وه  ده نگی بۆ سه ره ک کۆما  
! ! ! تاه بانی و جه عفه ری له  الیه ن خه کی عراقه وه  ده نگی سه رۆکایه تییان پدرا ٭  
په رله مانی کئردستان له الیه ن خه کی کوردستانه وه  ده نگی پدرا وئه ندامه کانیشی سوندی یاساییان خوارد که  ٭

! !نونه رایه تی خه کی کوردستان ده که ن   
 عه دنان موفتی ودووجگره که ی له ڕگه ی ھه بژاردنه وه  له ناوپه رله ماندا له الیه ن ئه ندامانیه وه  پۆستی *  

!!!سه رۆکایاتی په رله مانیان پدرا   
! ! !په رله مانی کوردستان ئه مۆبه  کۆی ده نگ سه رۆک مه سعود بارزانی وه ک سه رۆکی ھه رم ھه بژارد*   

 
 شکن له و بیارانه ی که  چه ندیین ساه به  ناوی خه کی کوردستان و عراقه وه ده کرت له  ژر ناوی ئه مانه  به

ھه بژاردنداو بیاره کانیش ھه مووی له سه رو خه که وه و به ب ئیراده ی خه ک بیاری له سه ر ده درت و ئه وه ی له سه ر 
رته له فیزۆن وو ئه و چوار ده  بته وه  که  له پشت کامره که وه  له سه ر کارتۆنکی خه که  ته نھا ئه وه یه  دواتر بته  سه 

! ! ! گه وره  بۆی نوسراوه    
بگومان نه خر ئه وه  بیاری .ئاخۆ تاه بانی و جه عفه ری  له  الیه ن  خه کی کوردستان و عراقه وه  ئه م پۆسته یان پدرا 

نه په رسته کانی ناوچه که  وتانی ده ورووبه ر بوو بۆ ھه بژاردنیی که سانک که  ھه مو سیفاتکی سه رو خه کیی حیزبه  کۆ
تیابت ودۆستایه تیی له گه ڵ ھه موو الیه کدا ھه بوو بتوو الملی ھه موانی وه ک یه ک ماچکردبت ھه ر له  سه دداممه وه  

، ده بت که سکی سۆسیال دیموکرات بت و ............... وبلیمه ر وبگره  تا ده گات به  خومه ینیی و سستانیی و بووش 
 بت بۆ دیفاع 24ڕه گکی شیعه  ی تیابت و موسومانک ی سوننی جگامتمانه ی بوش بت وناسۆنالیستکی عه یاره  

ان که سانکی به م جۆره ھه ر بگوم.له  کوردایاتیی و زوو زووش ئاماده  بت پشتی بات له  عه رز بۆناسیۆنالیزمی عه ره ب
ئه م دوانه  ده بن به تایبه ت سه رۆک جه الل تاه بانی که  خاوه نی ئه رشیفکی گه وره ی له م چه شنه یه بۆیه  شه ره فی 

.سه رۆکایه تی کۆماری عراق ی پدرا   
له مان ھاتن و سوندی یاساییان له به رده م ئه ندامه کانی په ر, کاتک په رله مانی نوێ دانرا له الیه ن یه کتی و پارتیاوه 

که  زۆربه ی زۆریان که سانی نه  ناسراو بوون، دواتر دکتۆر ) تاه بانی و بارزانی(ئه وانه داخوارد که  ده نگیان پداون 
 رله مان و بفه رموون ئسته ش ده رگا ئاوه یه  بۆ ئه وانه ی خۆیان ده پاون بۆ سه رۆک په(( رۆژ نوری شاوه یس وتی

دواتریش زۆر پکه نیین ئامزانه  کاک عه دنان و دوو جگره که ی یه ک له دوای یه ک ھه ستان و ! ! !)) دوو جگره که ی
ھه ریه که یان ناوی ئه وی تریانی ده ھنا که  گوایه  ئه میان ئه وی پباشه  و ئه و ته رشیح ده کات و ئه ویشیان ئه می 

ه وه ی خه کی کوردستان و عراق له  گوی گادا خه وتبن و ئاگادار نه بن که  له سه ر ئه و کورسیانه  وه ک ئ !!!!!!! پباشه
خه ریک بوو جارکی تر شه ر ده ست پبکه نه وه  و له سه ر ئه و کورسیانه  چه ندیین کۆبوونه وه ی سه رکردایه تیتان به  

! !شه ڕ کۆتایی ھات   
ه  تر ئه وه بوو یه کسه ر کاک عه دنان و دوو جگره که ی ھاتن و دکتۆر ڕۆژ جگه ی بۆ له ھه مووشی سه یروو سه مه ر

چۆڵ کردن و کاک عه دنان ده ستیی کرد به  نامه  خو ندنه وه  وه ک سه رۆکی په رله مان بئه وه ی ھیچ ده نگدانکیشیی بۆ 
گه ر پشتر بیاری له سه ر ! ! ۆ سه رۆک په رله مان کرابت، نازانم دی خه به ری دابوو پشتر که  خۆی ده ر ده چت ب

درابوو ئه م ته مسییلیه  چیی بوو، کاک عه دنان گه ر ده وری پنابیینرێ خۆ ئه حمه د ساالر له وبوو ده کرا پشتر ئه و 
. .پرۆڤه یه کی پبکردنایه   

ئه م فلیمه شمان ! ! ! ه رۆکی ھه رم ھه بژارد په رله مه نی کوردستان به  کۆی ده نگ سه رۆک مه سعوود بارزانی وه ک س
ده مکه  دییوه  و له  الیه ن سه رکردایه تی ھه ردوو الوه  چه ندیین جار به  گوماندا دراوه  و ھیچ په یوه ندیی به  په رله مانه وه  

یی ئه م حیزبانه وه  له کاتی به شکردنی نیه  وه  ئه مه  پش ئه م په رله مانه  بیاری له سه ر دراوه  له الیه ن سه رکردایه ت
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 ، النی که م په رله مانه که ی ئه م په رله مانه  کارتۆنیه  له  په رله مانه که ی پشوو کارتۆنتره. کورسیه  کانی عراق و کوردستان
سه رۆکی ھه رم دابن نه بۆی  ، نه  ئه و تواناییه ی ھه یه  ئه م په رله مانه, پشوو پکھاتبوو له  سه رکردایه تیی ھه ردوو ال

ھه یه  الشی به رێ، به کو ئه م په رله مانه  خودی خۆی به  بیاری مه سعود بارزانی و تاه بانی دانراوه  نه ک به  پچه  
! !زۆجیکه  ب مه دالیایه ..... کورد وه ته نی ده  ....وانه وه  

ی خه ک نیه  که  پۆسته کان و لپرسراوه کان دابه ش ده کات، به کو له کوردستان و عراقدا ئه وه  ده نگ و ویست و نیاز
ده نگی خه ک ڕۆژانه  به شک و شوازی جۆراو جۆر ناڕه زایه تی ده رده بت و دته  سه ر جاده  وداخوازیه کانی به ڕوی 

ه و گرتن و تکدانی ڕپوانو ناڕه زایه تیه کانیان ئه م ده سه ته  ناشه رعیه دا ده دات ، ئه م ده سه ته  ناشه رعیه ش به ھه ڕه ش
!!وه میان ده داته وه  ، ده سه تی خه ک له م شونه دا یه  نه وه ک له  مه رکه زی بیاردان له سه ر چاره نووسی خۆی  
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