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ثيش ماوةيةك بابةتيكم نوسي لة طؤشةي بةدةم رِيوة لة 
رِؤذنامةي نيوةند بة ناوي سورِي مةالريياو ثةيوةندي 

 برادةراين سولةمياين ئةو بابةتةيان ثي ،ينك و ثدك
 :نووسي بوومتيايدا . طران بوو بةمةعيدةيان نةكةوتبوو

ضاوةرِواين خويل داهاتووي لةرزو هيلكة تةقاندنةوةي 
 بةآلم ئةوان لة مانطي هةنطويين بوون ،مةالرييا بن

  . بةتةماي لةرزو تاي كة نةبوون
 ،ئةم دوو حيزبة ئةوةيان باشة قةت طوي لة رِةخنة ناطرن

ئةطةر ئةوان بة ئةندازةي هةندي رِةخنةطري بويري 
ئؤثؤزسيؤن جيقلَدانةيان بضوك بواية ترسنؤك و سياسي 

  .  لةمةيا سةري رِيزييان بؤ دادةنوينم،كوردستانييان خةلَتاين خوين دةكرد
 بةآلم بةشةكةي ينك و ثدك ، يةكطرتوو وةزيريكي كةركوكييان تةعني كرد لة بةغدا،لة حكومةيت يةكةمي عيراقدا

كةس  بةرامبةر خةلَكي دلَ و قودس كردييان نك و ثدك ئةوةي ي،بؤ بازنةي تةسكي خيزان و دةورو بةر بوو
 بةآلم هةر دلَ ،نةيتواين زبلَدانيك لة كةركووك ثاك كاتةوة  خؤ كاك رِةمحانيش كة وةزيري ذينطة بوو،نةيكردووة

 ، ئاخر دوو حيزبةكةي كة، هةوليرييةكان ئةوةشييان دةست نةكةوت،نةواييةك بوو بؤ كةركوكييةكان
لةبةر خزمي خؤيان و ذنةكانييان كةركووكي قودس و دلَ و هةوليري قةآلو منارةو هؤالكؤ  سةرؤكةكانييان

 ، لة زوةكةوة رِةجني خةلَكي ئةم دوو شارة بؤ ضةند خيلَ و عةشريةت و خيزانيكي كةية،بةزينييان لة ياد نةبوو
  . بيتة كوردستانةوة ئةوا زؤري ماوة ،ئةطةر ناسيؤناليزم فكري ثاش سةردةمي دةرةبةطايةيت بيت

 هةمووي ،خوين و ئاطري تيدا دةباريت  لةم وةزعةدا بة غدا كة،ئةجمارة كة وزارةت دابةش كرايةوة لة بةغدا
 ، هةرجارةي كةسيكي يةكيكييان ديتة ثيشةوة،دةسةآلتداراين جووت حيزب بؤ كةس و كاري خؤيان ثاوانييان كرد

خويين سةدان هةزار كورد بؤ كضي فآلن و   نازامن،وة هةموو وزارةتةكان لة منالَةكاين خؤيان تاثؤ كةنزؤري نةما
 بؤ بؤ ،؟؟؟ ئةي بياليةنةكان،؟؟ ئةي حيزبة هاوثةميانةكاين كوردستان،؟؟؟هةمزاواي فآلن و خالَؤي فآلين كةية

يةك وةزيري بياليةن لة ليسيت . يان ثي ناكةن بةآلم بؤ دةسكةوتةكان ثرسيشي،دةنطةكانييان هاوثةميانن بوون؟؟
سبةي رِؤذ بةغدا ئارام بيت و ئةبو نةواس وةك ئةيام زةمان ماسي يلَ . فت كرد ثيشوو هةبوو ئةويشييان ئةجمارة

خؤيان هةوليري و كةركوكييةكان ماست فرؤشييةكةي شارع رِةشيديشييان دةست   لةبةر عيل و كةسي،بربذينريت
 نازامن لةوةرِي ،!!!من لةم ئاطر بارانةدا سةر لة يين ئةم ثاوان كرنةي وزارةتةكاين بةغدا دةرناكةم. ناكةويت

 تا يين طةندةلَييةكان كوردستان ،بةغدا كؤنترؤلَ كةن ؟ يان بؤ ئةوةيانة؟بةغدا لةوةي كوردستان ضةورترة
  . ئاشكرا نةبيت

 عةقلَييان لة سنوري خيزانةوة دةضيتة ئاسيت ،يلَ و خيزان ساالرانةثياوو خ نازامن كةي ئةم سةركردة مؤديرنانة
 لة بازنةي تةسكي ئةم ،هةرضةندة باوةرِم واية ئةو بةرثرسانةي خةلَكي ئةم دوو شارةن. ؟؟سنوري طةل و نةتةوة

وردستان خيريي سةلكة توريكي بؤ خةلَكي هةذاري ك،  كةسيك شك نابةم تياياندا هةبيت،دوو سةركردةيةن
  . !!!هةبيت
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