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  سةردار عةيل كةرميسةردار عةيل كةرمي... ... ؟؟ ؟؟ !!!!ةباين وتةباين وتلَلَأايس ضي بة سةرؤك تاأايس ضي بة سةرؤك تا

  
 دا ستوونکی 2 ل  له ممه ی ڕۆژی سشه3673  ژماره  کوردستانی نوێ له م ناونیشانه  ژر ئه له

  تا که ره  سه د له مه ناوی ماکۆک شخ موحه  به ی نووسیوه رمنانه سك و شه باریک و ته
الل   مام جه ب رایس چی به  خۆم پرسی ده رم بۆ زۆر شت چوو،له بی وه م خونده که ناونیشانه

نھا   دا ته1 ل ممه کوردستانی نوێ له ی ڕۆژی دووشه3672ی   ژماره ی له وه ر ئه به ووت بت؟ له
ری  مریکا و شاندی یاوه ی ئه وه ره زیری ده  وه رۆک کۆمار پشوازی له  سه  کردبوو که وه باسی له
ی عراق تیایدا  وه ره زیری ده دا وه و دیداره له  بکات که وه ی باس له وه ب ئه ت به نانه  ته کردووه
خسی خۆم و  شه{ الل ووتوه  مام جه  تا بزانم رایس چی به وه م خونده که  ستوونه بۆیه!  بووه ئاماده

ی  ره هزیری د ی وه  قسه مه ئه} یه نابتان هه تی جه رۆکایه رۆک بۆش یش ئیعجابمان بۆ سه سه
  تی رایس وای به  کوێ زانیوه له  که داوه ک نه یه رچاوه هیچ سه ی به ر ئاماژه  نووسه  که مریکایه ئه

  ی که وه و لکدانه وه ر شیکردنه  سه ی هاتۆته که شکی تری نووسنه به  پاشان له الل ووتوه مام جه
  یه الل هه خسی مام جه لی کوردستان و شه خی بۆ گه بایهکی پ  غزایه عناو مه ند مه  چه گوایه
دا   لره وه سکی حیزبی خۆی توانیتی چیان بکاته پی بیروبۆچوونی ته ند خاکدا به له چه که

ی  وه ره زیری ده ر هاتنی وه  نووسه م دیاره کو ده م به کانی بکه  خاه وت باس له من نامه
خ و پ   بایه تی کوردستان به رکردایه ڵ سه گه ی له وه دستان و کۆبوونهختی کور مریکا بۆ پایته ئه
لی کوردستان  خ بۆ گه  بایه ستانی لدوانک به به م هه لی کوردستان نازانت به عنا بۆ گه مه
  رۆکی عراق کراوه ی سه  خۆ ئاراسته  ڕاسته مه ر گریمان ئه گه کاتک دا ئه  له مه زانت ئه ده
  یه وانه ی من له زنده  مه ،به یه خی هه عنای پ بایه غزاو مه لی عراق مه موو گه  بۆ هه هوات که

دام  دانی سه سداره کردنی له  باسکردنی ئیمزانه  واز له بانی ووتبت که ڕز تاه  به رایس به
رۆک  ز سهڕ  لدوانی به ت به باره یاندبت سه مریکای پ ڕاگه رانی ئه ها نیگه روه بھن،هه
   .ست پ بکات کان گفتوگۆ ده  تیرۆریسته کداره  چه ڵ گرووپه گه یه له  ئاماده ی که وه کۆمار به

   لمانیا ئه/ریم لی که ردار عه سه
 

1 


