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ماوه یه که هه ندک که س که وتونه ته ڕه خنه گرتن له به ڕز نچیرڤان بارزانیی سه رۆکی 
سه ره و خوار گرتووه دیاره من لره دا نامه  ستانیوردی کئاحوکومه تی هه رم،به وه ی که 

 ده ر ئه وه ی ده مه وت وه  به قه،وت به رگری له سه رۆکی حوکومه تی هه رم بکه م
کورتی ئه و که سانه بده مه وه که خۆیان به باوکی ئای کوردستان ده زانن، وه ک ئه  مکی

وه ی که ئه وان دسۆزی ئاکه ن و گوایه به ڕز سه رۆکی حوکومه تی هه رم نا ـ کورستان 
به وه ی جارک ده که وته پۆست کاری بووه به دژا یه تی کردنی هه موو به ها پیرۆزه کان، 

ئای  هه ندک مه قاله له سه ر سرودی ئه ی ڕه قیب و ئستاش بو کردنه وه ی
سوک کردن و زڕاندنی ووشه ی پیرۆزی  له داهاتودا نه که وته کوردستان،خوا که ریمه ئه گه ر

لره دا پشمه رگه یان هه رشتکی تر که به ها و سومبولی پیرۆزن الی نه ته وه ی کوردـ
پرسیارم له کاربه ده ستی کوردستان پۆست ئه وه یه، که ئاخۆ بو کردنه وه ی ئه و جۆره مه 

دوژمنان زیاتر له خزمه تی کدایه؟خۆزگه ئه وانه ی که ئستا که وتونه ته  قاالنه له خزمه تی
ه ره س ئه و جۆره ڕه خنانه له سه رۆکی حوکومه تی هه رم، به وه ی که ئای کوردستانی

وخوار گرتوه، ئه وه شیان باس بکردایه که به ڕز نچیرڤان بارزانی له کاتی سه ردانه که یدا 
 له به رده میدا وشان به شانی ئای کۆریا له به رده م سه رۆک وه زیرانی کۆریادا، ،بۆ کۆریا

ده زانن، که  دانابووـئه وانه ی ئستا ڕه خنه ده گرن و ئه وه به کفر کوردستانی پیرۆزی ئای
سه رۆکی حوکومه تی هه  ئاکه سه ره و خوار گیراوه، خۆزگه چاویشیان ئه وه شی بدیایه، که

 رم، له سه ردانه که یدا بۆ ده ره وه ی وت، به به رچاوی میدیای دنیاوه، ئای کوردستانی
نرخاندرایه ـبه م له به رده میدا دانابوو، که ئه وه کارکی هند پرۆز بوو که ده بوایه به رز ب

به داخه وه ئه و جۆره کاسانه چونکه به ب هۆ قین له دن، ئه وا ته نھا دکیان له سه ر ئه 
بۆ له وکاته دا ئه وه نده دسۆزی ئاکه نه بوون و نه تانتوانی با  وه نه نوسی؟ئه رێ ئه وه

 من لره دا ده مه وت زۆر به کورتی هۆکانی گهسی ئه و الیه نه پۆزه تیڤه ی بارزانی بکه ن؟
دیموکراتی  وره کردنی ئه و هه ه ب مه به سته بخه مه ڕووـ دیاره و ئاشکرایه که پارتی

کوردستان له سه ر زاری به ڕز مه سعود بارزانییه وه، به ڕاشکاوی ڕایگه یاندووه و به 
چه کانی ژر ده سه تی خۆیدا به رز ته نھاو ته نھائای کوردستانی له ناو> فعل<پراکتیک

کردۆته وه ـ بۆیه الیه نگران و ئه ندامانی الیه نی تر که ئایکیمیا باران و ئه نفالی به عسیان 
 له شارکی وه ک هه ه بجه ی شه هیدی ده ست کیمیا باراندا به به رچاوی که س و کاری

ب به ها  ه ئه و کاره پیرۆزه ی پارتیقوربانیانه وه به رز کردۆته وه، ده ب کارک بکه ن ک
وا هه بن،وا خۆیان  بکه ن ـ به م خه یایان خاوهله به ر ئه وه من الم ئاساییه که که سانی

به حساب ڕۆحیان به سه ر ئای کوردستانه وه ده رده چت و زۆر خه  پیشان بده ن، که گوایه
ار بگیرت ـ ئه رێ بۆچی به ته نھا مبار ده بن، که ئای کوردستان به هه ه سه ره و خو

باس بکه ن و بن، ده ست خۆش سه رۆکی حوکومه تی هه رم، که  نه تانتوانی ئه وه دک
ی کوردستانت له به رده متدا دانابوو،که دیاره ئاله به رده مدا دانان، به تایبه  له کۆریا ئا

 ه وانه ی که ئه وه نده خۆیان بهئ تی له سه ردانی ڕه سمیدا نیشانه ی ده وه ته؟خۆزگه
سه دسۆزی ئای کوردستان ده زانن، کاتی خۆشی بیان توانیایه، ته نیا دک، له سه ر ئه و 

 و ب توڕدائای کوردستانی >گه ر به هه ه نه چوبم<  یه بنوسن، که له ئوسترالیارکرده
قه  ه ئه و کاته ش ئه و جۆرهخۆزگ نرخی کرد، به وه ی که ئای ئه نفالی به عسی لنه بووــ
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ڕه خنه گرتن، به وه ی که  بکه وتنایه!!!! ه م به ده ستانه دسۆزی ئای کوردستان بونایه
 خۆزگه هه ر که س له ئاستی خۆیه وه، وه ،؟؟دواجار ده متوڕ بدرتچۆن ده ب ئای پیرۆز 

کاره باشه کانیش  ه کانیک چۆن چاوی خراپه کان ده بینت، ئاوا و به هه مان تیژتی، چاو
   له یال مۆریاسی  --ببینت
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