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  ئةياد عةالوي يان ليستةكةي سيستاين؟؟؟ دلصر ئاوارةئةياد عةالوي يان ليستةكةي سيستاين؟؟؟ دلصر ئاوارة
نجام درا هیچ کام  رابردوو دا ئه مانگی له ی بژاردنه و هه ئه کانی نجامه ئه پاش ئاشکراکردنی  

نھا بتوانن  ته   به س بنن که ده  به یه و رژه ئه یانتوانی نه ژداریان تیا کردبوو به ی لیستانه و له
  جموجۆکی له  پک دنن و لیستانه ئه ی تیانه سایه که و بینین ئه  ده ر بۆیه هه .ت پکبنن حکومه

نه بکه گفتوگۆکردن و ماراسۆنین له ی واندا وتنه چاوپکی خه  الی که به ی وه ئه .کان 
 ڵ گه دا له ستیاره  هه م بارودۆخه له کوردستان یمانیتی هاوپه  لیستی یه وه ئه   گرنگه وه کوردستانه

 ک یمانییه  هاوپه جۆره ؟ چی باشه ست ببه یمانتی دا هاوپه دیکه ی براوانه  و لیسته کام له
یان  کان؟؟؟ شیعه لیستی یان الویا یاد عه ئه ی که لیسته ڵ گه له ماندایه؟ که ته میلله ندی وه رژه به له

ر  سه یان له ئایدۆلۆجان بن ما ر بنه سه ک بت؟ له مایه بنه چی ر سه  له یمانتیه و هاوپه ئه جۆری
  بۆ رۆشه  په ، زۆرش به هناوه س ده به مانی پارله چل کورسی الوی یادعه ئه ندکان؟ وه رژه به ما بنه
شمان  وه ئه کات خۆش ئه مریکاش دڵ  ئه یمانتیه هاوپه م کوردا، ئه ڵ  گه له یمانتی هاوپه ستنی به

 کورد  ت به وه ده بردنی روه به یاسای  له 58 ی ماده جکردنی به ج گفتی الوی عه چ بیر نه
وان   کورد ئه  بوانه وه گومانه چاوی کا به ئه کان  شیعه  وا له یمانتیه م هاوپه م ئه به !! داوه

   یه م شوه س بنن به  ده به کورسی 140 ی ن نزیکه ر بکه کان مسۆگه نگه ده ی زۆربه توانیان
  عراق که بۆ یی میشه هه ستوری ده دانانی  کاتی  کورد له ر به رامبه سپک بهکۆ  توانن ببن به ئه

  ر دان به یان هه بکات،  دیاری وه رکوکیشه که  کوردستان به جوگرافیایی واوی ته توان نه کورد
 .وێ یانه ئه  خۆیان بن که ئه  رازی  فیدرالیه شوه و ر رازیش بن به گه یان ئه !!نن فیدرالیشا نه

 ی ماوه بۆ کورد؟؟ له وێ ئه کوردا بکا؟؟ چی ڵ  گه له یمانتی هاوپه وێ یه ئه بۆ الوی یاد عه ئه
ش  مه ئه بت، ی کورسکه رداری س به ده وێ نایه ، عراقه زیرانی ک وه ره سه الوی یاد عه ئه  ساکه

 ببیت  وه زیرانه ک وه ره  سه  له هنیی ر وا ئاسان  هه تدا ڕۆژهه گای کۆمه  وه له سیکۆلۆجیه  رووی له
  بۆ رکه مریکاش هانده وا، ئه بباته کورسی 40  توانی ستت که  بوه والوه ش له وه زیرک ئه وه  به

  دوای بکات به الوی  عه بن وا له هه ش که  هۆکاری نگه و ره مانه ئه  و پۆسته له ی وه مانه
 رۆک کۆماری سه پۆستی بۆ الل خۆی ڕز مام جه  به وه شهم ال له .ڕێ کو کوردا بگه وه یمانکی هاوپه

 تی رۆکایه م کورد سه که یه بت به ئه  وه ئه س بن ده  به و پۆسته ر ئه گه  ئه کردووه  عراق ئاماده
  و پایانه و پله زۆر له مان که له گه باکانی ندێ وه رژه م به ئه کۆتاییدا و له وه لره!! عراق بکات

بکات  الوی یاد عه ئه  ش به پشکه رۆک کۆمارتی الل سه مام جه  نرخترن، چاکتر وایه ترو بهرز به
 ها ر وه ،هه58 بیاری جکردنی جبه له بمن خۆی کانی گفته ر سه له الوی  عه وه ر ئه رامبه  به له

 م که تی یبه ۆو هه شک  عالویش له یه شوه م ستوردا به ده دانانی  کاتی  کورد بکات له له پاپشتی
 زیران ک وه ره سه پۆستی رداری سبه کان ده شیعه  گرت چونکه ر ئه  وه و پۆسته تک ئه  که وه نابته

ت پک بنن  کانا حکومه شیعه ڵ گه له توانی  کورد ئه وه و الشه له. ن  براوه  کاتکدا که نابن له
 مای ر بنه سه بت له ش ئه وتنه ڕکه م کورد بت ئه ی که و جگره  شیعه زیران له وه ک ره سه
   نییه کوردستان ئاماده کی  خه که النی سه مه و موو ئه  جۆرک هه ر بت به رابه به ندی وه رژه به

و   تاکوو فیدرالی وه رکوکه که ی له سه مه  ر له  هه وه ک ال کرابتنه یه ر بکات سه یان له مه مساوه
 . یه  هه وه مانه که له گه ندیان به یوه په تانی بابه و موو ئه و هه یی همیش هه ستوری ده ی وه نوسینه

  دلر  .وان دروست ناکات دژ به یمانتی هاوپه بن که ئه  کورد دنیا کانیش له  شیعه یه م شوه به
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