
 رمی کوردستان رۆکی هه  بۆ سه کی کراوه یه نامه
 

رمی کوردستان رۆکی هه سعود بارزانی سه رزدار کاک مه  
 

کانی شخ زانا و  کانی تاوانه کاریه  ورده ری کوردستان له ماوه وه   جه فزیۆنی کوردستان تیڤی یه له له رگای ته 
کانی   تاوانبار و هاوکاره وره کانی شخ زانای گه دانپیانانه .  وه ونهی ئاگادار بو که   دڕنده کانی تری بانده ندامه ئه

ر ئسقان زامدار و  ری کوردستانیان تاساند و تا سه ماوه  جه کانیان ،   تاوانکاریه وه نجامدانی کرده   ئه تری به
و  ی ئه وه  بوونه  دووپات هر و بۆ  رگری کردن ل ماوه روونی جه ی برینی ده وه بۆ سارژکردنه. برینداریان کردن 

   دادگه یش بدرنه سانه و که واوی ئه  و ته وه بگیرته  و خرا هه له په کی به یه کات رگاچاره  ،  پویست ده تاوانانه
 و کار  وه ته یان بۆ بیونه گرتنیان بۆ دروست کردوون و موچه کھه ی چه  و پسوله  هاوکاری شخ زانایان کردووه که

رپرسانی رکخستنی پارتی  ڵ به  گه کی وردیش له یه وه کات لکۆینه ها پویست ده روه هه. یان بۆ کردوون ئاسان
ی شخ زانا ،  که ندامانی بانده  ئه ندک له  شخ زانا و مالزم دلر و هه دیموکراتی کوردستان بکرت ، چونکه

نکی سیاسی  ندامانی الیه ر شخ زانا و مالزم دلر ئه گه هبگومان ئ .  ندامانی پارتی دیموکراتی کوردستان بوونه ئه
 .  بۆوه کردن ده غه ده  و راپچکردنی دادگا و قه وه  دووچاری لپرسینه نه و الیه مۆ ئه  ، ئه ی کوردستان بوونایه دیکه
  ی که و پیه م ، به ڕزتان بکه  به  داوا له زانم که شانی خۆمی ده ر رکی سه  ئه کی کوردستان به ک هاووتیه  من وه بۆیه
نگاوی خرا  رپرسیارن ، هه کی کوردستان به رو گیانی خه  سه  له رمی کوردستانن و رۆکی هه ڕزتان سه به
  ن ر بکه سه  چاره  ئاۆزه و کشه  و ئه وه بگرنه هه
 
  وه بگرنه نگاوی پویست هه ن و هه ڕزتان فرمان بده  هیوام به به 
 

ڵ رز و سوپاسماندا گه له   
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بدو محدین هاشـم عه  

--------------------------------------- 
  نه کرێ  ئیمزای خۆیان بخه ر بۆیان ده گه م ، ئه که لی کوردستان ده  رووناکبیران و دسۆزانی گه  داوا له-:تبینی 

ی شخ  که کانی بانده نی تاوانهکا کاریه تداران و ورده سته ر ده  سه کو گوشار بخرته  ، تاوه یه  کراوه م نامه ر ئه سه
  و سزا بدرن  دادگه کانی بدرنه  شاراوه ر ئاشکرا بکرێ و هاوکاره ماوه زانا بۆ جه

hashm_abdulla@hotmail.com 


