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    الس عبدللهالس عبدلله ...  ... ت بیت؟ت بیت؟  ل میلهل میله  گهگه  توانی لهتوانی له  ی ئهی ئه   تا که تا که  لیژنهلیژنه

  
ی  وه الم دانه  بو وه ی سوپاسه مروی کوردستان بی گومان جیگه ی ئه ری کیشه  سه  بو چاره  دروست کراوه  بینیمان چوار لیژنه  ئاوینه کو له وه

کی  یه مو کیشه  بو هه الم ئایه به،  م بارو دوخه رگرتن له  دانان بو سود وه پالن وتنه نو دوژمنانی کورد که ندی الیه هاوکات هه. هاوالتیان
ی  بی ئه] انم  رله په[بی  ل بیگومان ئه ری گه نهریم؟ نوی تی هه  حوکمه  له ری نیه لی کورد نوینه ی گه  دروست بکری؟ ئه بی لیژنه هاوالتیان ئه

ت  لو میلله لقوالوی گه  هه مانه رله و په  ئه زانین که مومان ئه المدا هه  وه ریم؟ له تی هه وکمهیاند بو ح گه ی هاوالتیانی نه مان کیشه رله بو په
تیش  ر توندو تیژی حوکمه  به ریته نا به لی کورد په مروگه  ئه یشته  کار گه ر بویه  هه کانه  سیاسیه ی حزبه لبژارده  هه س نایان ناسی وه  که نیه

ریم  تی هه کانو حکومه التی حزبه سه بی زیانی چیبی بو ده خو ئه ربه مانیکی سه رله ی؟ دروست کردنی په  تاکه مه م ئهال به،  دروست بکا لیژنه
  ردو  ی هه وه ک گرتنه تی دوای یه تایبه به

نگ بیت  ده ردیت به الم روژی هه کا به زور شت ئه خو کورد چاوپوشی له، روکی کورد  سه ریز کاک مسعود بارزانی به لبژاردنی به  و هه کابینه
ول نادری  ی بو هه کرا ئه ر نه  سه  بو چاره یه رانیان هه باو ئاوو گوزه ی کاره تان زانی هاوالتی کیشه  ئه یه وه م بزوتنه خو پیش ئه، لیتان
کانو   بو حزبه گویگره  یه نھا ناوی هه  ته ی هیز کهنیکی ب مه رله  دانانی په  به مومان فیلمان لیکراوه  هه وه داخه به، کان بن بر بکرین کیشه
ش نزیک  وه بینین روژی ئه ش خراپتر ئه وه  بین له مانه رله م په نی ئه  خاوه ر ئیمه گه  ئه  وه م روژه  ئه یانده ی گه  ئیمه یه وه ر ئه هه، س به

کا  ت خوپیشاندانیکی تر نه  با میلله وه  خوتانا بخشیننه  چاویک به تا زووه خو بکات هه ربه مانیکی سه رله ت داوای په  میلله  که وه بوته
  مان ناوی مان خانه رله وی په مانمان ئه رله  په مان ئیمه رله بودوست کردبی په
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