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  !!!!!!!!کانی رکرده ک  سه ته کورد له  ی ڕۆشنبیر وه ستی  گردبوونهیوپ 

  
ری  رامبه ی کورد، به وه کانی بزوتنه رکرده کانی سه موکوڕیه سته ڕۆشنبیری کورد چاو له کهی پوئایا

  کان؟ ستهۆڤنشبه  ره ی هرشی عهژتی د دوژمنانی کورد بپۆشت و کورانه داکۆکیان لبکات؟ به تایبه
  
موو تاککی کورده که  رشانی هه رکی سه ران کوردستان ئه ی هزری، دژی داگیرکه وه دانهچر رپه به

زیانی  وا به   ئه،تب  رانهی کور هاتو داکۆکک گه م ئه زانیت، به کوردستان به نیشتیمانی خۆی ده
دا وون  و داکۆکیه ه له نو ئه وه، چونکه ڕاست و هه ڕته گه ی دیموکراتی له کوردستان ده پرۆسه

  .بت ده
  

بت  که ده( یامانه و جۆره بۆچونانه یان په یه، که ئه وه نی باسه ئه  که جی شایه،خاکی تری گرنگ
 کیان کانی و کورانه له ته رکرده نووسی  سه چاره وه  به ک بیت خۆی ببستته یه رشوه ڕۆشنیر به هه

دا  نموونه له م ڕۆژانه بۆ .مات کات و له داهنان ڕای ده ک ده شنیر له کاری ڕۆشنری چهڕۆ) تب
لی کورد بدات، ووتی  ی گهی گوێ به ڕا وه کوردستانه، ب ئهمانی  رله رۆکی په دنان موفتی که سه عه

 مان رله رۆکی په هسی  یه و ووته نن، پم وایه ئه عراقی داده وروپا خۆیان به کانی ئه ی کورده زۆربه
وانه من،  کک له  بریندارکرد، یه و باشووری کوردستانیوروپا ندی ئه وه  کوردانی ڕه زۆر له ستی هه

ری  ی ڕژمی داگیرکه که نفال شومه تی دوای ئه تایبه ناوه، به  عیراق دانه چونکه من هیچ کاتک خۆم به
ست  رده ر و سه ی داگیرکه وه ته کو نه ب، تورک و فارس وه ره موو کاتک عه  و هه 1988 سایعراق

  -:دنان موفتی ی عه که ووته. بینم ده
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  له ناوکانمان رکرده نگی خۆمان بۆ سه بت پشتیوانی و هاده  که ده، خالدنسوکتۆر خالد یدیامی  په
ی دیموکراتی  وه، زیانی مای له پرۆسه ته وه بوکردوه ی خواره و ناونیشانه دا که له ژر ئه م ووتاره ئه

رشانی ڕۆشنبیری کورده، که  رکی سه بینرت، که ئه ی لده وه نگی ئه دات، چونکه ڕه لی کورد ده له گه
   .رت به  داهینانی خۆی له بار ت ورست بپهرکردانه  و سه ئه
ی  خنه بت ڕه بت، ده تی نه وایه ته ستکی نه ر هه گه کی کورد، باکوردیش بت، ئه یه رکرده ر سه گه ئه

  .کرد توندی ڕسوایان ده کانی به به دژه ره م عه بیش بوو به ره ددام عه سه. ک ستایش لبگیرت نه
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