
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   18-12-2006 6:16 

1 

 بریتانیا، شاری هۆڵ، نوسینی پیتر ستیت سعود بارزانی بانی و مه الل تاه  بۆ جه2006یامی کریسمس  په
  )وەرگانی ل ئینگلیزیوە هیوا(

  
. کریسمس ل مای ئمدا کاتک بۆ بیرکردنوە لوەی کردومانو لوەشی بیارە بیکین ل داهاتوودا

بۆ . دەرگاکانمان و بخرهنانی هاوڕکانمان بۆ ناو ماکانمانوە هروەها کاتک بۆ وا کردنی 
ل . چینی وە ئیتالیشمان البوو، کرمانجی، سۆرانی، میوانی بادینی، نانی ئوارەی کرسیمسی سای پار

هموو پکوە وەک هاوڕێ ک تنھا ، پارتی و پکک، ڕوی بش کوردیکانیشوە الینگرانی یکتی
  . وردستان هیباوەڕیان ب ک

پیامی من بۆ جالل تابانی و مسعود بارزانی ئوەی ک پویست ئاهنگکی گورەی کرسیمس 
ئب دەرگاکانیان وا بکن بۆ خکانی هژاری شارۆچکو . سازکن ل یکک ل ماکانیاندا

  . و میوانانپویست خواردن برن بردەست ئ، وەک من، الدکانی دەوروبر وە ئوان
. پویست سیری منداکانیان بکن ک لگڵ مندای هژارەکان یاری ئکن وە لوانوە فر بن

  . پگو پلی کۆمیتی هیچ مانایکی نی: مندان ڕاستی ئزانن
بۆ بارزانی و تابانی ئم دیسان من هڕەشم ل ئینگلیزە ڕەگزپرستکان بدەست گشتوە 

کی ئوە پشتوانی ئکن ل دۆز خکی خۆتان؟ ،  پشتیوانی ل دۆزی خکی ئوە ل بریتانیالبر
من ناترسم و هتا کوڕە پانزە سانکشم ئیوت بزان دوژمن کی تا بتوان پالماریان بدات 

  . پش ئوەی ئوان پالمار بدەن
نی   هیچ درەنگبۆ تۆ. ژیانی خۆش ڕاهاتون وا ئزانم زۆر ب ئوە خکی خراپن بم وا نازانم من

یادت بوە  تۆ همیش،  تابانیوە، شون باوکت تا وەک باوکت یاد بکریتوە وەک کسکی، بارزانی
وە کترکردە بکروەترین سشرەوپوەت بمبیرکردنلتورەوە ببارەی کویستی   بیت لجیھان پ

کی بسی زیرەکنه. زیاترە شتردوتان ک کی خۆتانڵ خگوە لم چۆن دیسانتان ئوە من پ 
  . تکڵ ببنوە

ب  (سردانی بش هژارەکانی کوردستان بکن لگڵ سای نودا. ماکانتان ئم کرسمس بکنوە
 وە ئنجا تماشای کۆنتۆی بانکی. وە زیاتر ل پیمان لگڵ خۆتان برن) تایبتی کرکوک

پارەکان ، وە پاکیان بکنوە) ل هموو جیھاندا (خزانکانتان بکن و دۆخی پشک بازرگانیکانتان
. کوردیدا بدەن ب ڕکخراوە کوردیکان تا دابشی بکن بسر هژارترین چینی کۆمگای

 شایانی ناوهنان بن لگڵ مال،  ڕاستی کوردمژو وەک سرکردەی گورەی ئچن ناو ئنجا
  . مستفادا

   اموەگ ئم چیرۆکی پروانی ئمساڵ بو
  ) ب کوردی نوسیوی (بژی کوردستان
 پیتر ستیت


