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له  ته الری په رله مان رککه وتننامه ی یه کگرنته وه ی حکومه تی هه رمی کوردستان له الیه ن به رزان مه سعود بارزانی  

 و مام جه الل سکرتری گشتی یه کتی نیشتمانی سه رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و سه رۆکی هه رمی کوردستان
کوردستان و سه رۆک کۆماری عراق ئیمزا کرا و به  کۆی ده نگی ئه ندامانی په رله مان رککه وتتننامه که  په سند کرا و له و 

 نوی هه رم هه فته یه دا له  دانیشتنکی دیکه دا سه رۆکی حکومه ت و جگره که ی بۆ پکھنانی کابینه ی حکومه تی
ولیام باتی سه فیری به ریتانیا له  عراق و ...ئه مریکا له  عراق زه لمای خه لیلزاد}بایۆزی{سه فیری...راده گه یه نرت
له گه ڵ زۆربه ی زۆری ئه ندامانی په رله مان و میوانانی }شاهد{ئران  ئاماده بوون وه کو... فه ره نسا ... بایۆزی چین 

کوردسات و زاگرۆس و کوردستان {نیش له و ئه وروپای شیماله  و به فره ستانه  سه یری ته له فیزیونیگه لۆ م...تر
هه موو که یف خۆشن و ئه و یه کگرتنه وه یه  به  ستراتیژی و دوارۆژی میلله ت له  قه ه م  }}}گوایه{{{ده که م که  چۆن }تیڤی

سه رنجانه  مشکم ده هه ژنی و زگم به و شه هیدانه  ده سووت که بوونه  خۆراکی له و کاته دا ئه و هه موو پرسیار و ... ده ده ن 
شه رێ ناوخۆ و به زه ییم به و مندانه  دته وه  که  به ب نازی باوکیان گه وره ده بن و وا سه یری ئه و ته له فیزۆن و 

له و دووریه  ده پرسم ئه رێ ده ب ئه و . ه  شه هیدده نگوباسانه ده که ن و نازانن باوکیان له پناوی کامه  کابینه  بوو
ئه گه ر {؟؟؟؟؟ که ی بیاره  کاک مه سعود ببته  جگری کاک کۆسره ت...رککه وتنه  هه ر به  مردوویی له دایک نه بووبت

ه ی که ی کاک ئ}هاتوو یه کتی نیشتمانی کوردستان کاک کۆسره ت بپاورێ بۆ پۆستی جگری سه رۆکی هه رمی کوردستان
گوایه  برگه ی !!!؟؟؟...سه رۆکی حکومه تی هه رم}نازانم ک ی یه کتی ده بته  جگر{نچیروان بارزانی ده بته  جگری 

وه زاره ته کانی دارایی ، پشمه رگه  ، داد و ناوخۆ له  ماوه ی که متر له  یه ک ساڵ یه ک  {له  رککه وتننامه که  وایه)د(
ئه ی باشه  ئه گه ر هه ردوو ...  ئمه  نازانین}}}هۆکاری{{{ته  جارێ ئه و کاره  ئه نجام نادرت ره نگه  له به ر   وا } بگرنه وه

 ن و کت ئه ی به  کامه  یاسایی سه یرده کرجۆره  وه زاره ته که  له  ناوچه  جیاوازه کاندا هه مان وه زیر و وه زاره تخانه  ب
گه ر ئه ندامه کی پارتی دیموکراتی کوردستان  له  سلمانی دادگایی بکرت وه کو ئه و دادگای یه  ئه  ...لیان ده پرسته وه



یا ئه گه ر ئه ندامه کی یه کتی نیشتمانی کوردستان له  وه زاره تی ناوخۆیی هه ولر ...ده بت که  له  هه ولر و دهۆک ده کرت
یا هه ردوو حیزبه که  ئه و ... رت که  له  سلمانی هه سوکه وتی له گه ڵ ده کرتبگیرت به هه مان شوه  مامه ه ی له گه ڵ ده ک

خۆ ئه ندامانی حیزبه کان حه زده که ن بکه ونه  ژر ده سه تی ئه و وه زیرووه زیره تخانه ی که   ...ئه ندامانه  ده گۆڕنه وه
کۆ ده کرنه وه  } که  ترسیان نبت ناوچه ی تر داگیربکه ن { ه  پشمه رگه کان له کامه  ناوچ...حیزبه که ی سه رپه رشتی ده کات

دارایی کوردستان هه ر به هان شوه  چۆن ئاشکرا ده کرت هه تا مرۆڤ بزانت ...و پارزگاری له کامه  ناوچه  ده که ن
ه ی ده بته  دارایی هه موو کوردستان گه نده ی و دزی له  کووه  ده کرت و کامه  وه زیر و وه زیرخانه  زیاتر سه رف ده کات و ک

؟؟؟                         ... وه مه که م  ده ست ده که وت2007ئایا  سای ...و خه ک به گشتی سوودی لوه رده گری
   

  ستۆکهۆڵم23/1/2006 فـــه هـــد گــــرده وانـی   


