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    ييشادمان كةركووكشادمان كةركووك ...  ... !!؟؟ جةماوةر راطةياندووة جةماوةر راطةياندووةيي لة دذ لة دذيي شةِر شةِر نيشتماين نيشتماينئايا يةكييتئايا يةكييت

  
،  طةورة كردي كيشةيةكيخؤيان تووش) جةماوةر(  ستايفبراياين،  هةفتانامةكةيانداي) 116(ي لة ذمارة
يةكة لة لةندةن يان وكراوةكةيان هةفتانامةالَ زيريندا دةذين و وادةزانن بيبةريزانة طواية لة خةو ئةم برا

  !!!نيويورك دةرئةضيت
ئةم برايانة .  شيريك كردنة بة كلي هةواليك بؤسةر الثةرةكةيان كة ياريهةربؤية هستاون بة طواستنةوة

 ريطة  دةكةن هةروا بة ئاسايني و دميوكراس مةدةيني كؤمةلَطاي بانطةشةيوايانزانيوة ئةو كةسانة
 يوايانزانيوة هةر بةراست ياسا لة سةروو) جةماوةر( براياين! !نوتيةكانيان بنووسةةدةن لةسةر ضئ

  .  هةلَواسراوةي ياساييوبكةنةوة كة كيشةيةكالَيك بالَ هةوصهةموو كةسيكة و بؤية دةكر
 ي دؤسيةي كةسة بؤ وةرطةرخستنةوةص هةندي هةولَوكردؤتةوة كة تةنيا باسكردينالَ بييكلَجةماوةر هةوا

 وةكو ي زاخؤيي ثاريزةريكييش لة هةوالَةكةدا لةسةر زار) كؤسرةت رةسول(ي ناو،  زاخؤكارةسايت
و  بةو هةوالَة هةلَضوونة  نيشتماين يةكييت طشت سةركردايةيتيكةض. طؤمانليكراو هاتووة نةك تاوانبار

  !!!!! !دةكاتةوةص ناوخؤ دةست ثي ئةوة دةدةن كة شةريهؤشدار
 و عمر فتاج و بةريوة  كة لة اليةن مةال بةختيار و ئازاد جوندياينلَ ضاودير و هةوايوكراوةالَهةردوو ب

  !!! دةكةويتةوة يلينة شةرالَ زؤر ئاشكرايان بةوة داوة كة ئةم جؤرة هةوايئاماذة، دةضن
  كرديني لة دادطايس شةر باي هةرةشة بؤ لة جيايت؟ ياساي كوا سةروةري؟ مةدةيني كوا كؤمةلَطايئة

 خوينةر دروست دةبيت كة لة يتر طومان الي هيندة يةكييتية هةلَضوونو بة؟ جةماوةر ناكةنيهةفتانامة
 ي بة سياسي هةولَي ئةوةئةطينا دةبواية لة جيايت،  لة كردارةكة هةبيتدةسيت) كؤسرةت رةسول (وانةية
واز و ريزطر لة ياسا  دميوكراسيخواز و ثيشكةوتنخيرايانطةياندبا كة وةكو كةسيك،  كيشةكة بدةنكردين

،  بكاتي لة خؤي اليةن ئامادة بيت و بةرطريص بيامادةية لةبةرامبةر هةر دادطايةكبةريز كاك كؤسرةت ئ
 بةردةم دادطا  كة ئامادةبووين ثيشكةوتووش سةملاندوويةيتتاينالَ وي ئةم هةموو سةركردانةئةزمووين

  ! ! كةسةكةية نةك شكاندنةوةيةرفراز و سيطةورةي، بؤ سةركردةيةك بةهةر طومانيك بيت
 ي كة ضيتر خؤيان لة قةرة ئةوةية هاوضةشينوكراوةكاينالَ جةماوةر و بدا ثيشنيارم بؤ براياينيلة كؤتاي

  !!بظةية كاكة بظة،  ال مةنووسنوالو نة لةسةر ئةم  بظة نةدةن و نة لةسةر ئةيكيشة
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