
  ؟...بۆچی دآتۆر نامۆ دآتۆر به رهه م ناناست
 

بابه تكی   , آورد له مام جه الل یان دووباره بوونه وه ی سه الحه دین ترسی         
  ...به ڕز دآتۆر نامۆ عه زیزه ، آه له سایته آوردی یه آاندا بو آراوه ته وه

   به بوای دآتۆر آه) لمام جه ال( له بابه ته آه دا آۆمه ك ئه رك دیاریكراوه بۆ 
  )   یه آتی یه آان(     پویسته بكرت، له هه مان آاتیشدا ڕه خنه و گله یی ئه وه له 

  .هه ده ده ن) مام جه الل (     گیراوه  به وه ی زۆر به شان و بای 
  دیاریكردنی آوردك بۆ سه ره آیترین پۆستی سیاسی( سه ره تا دآتۆر ده نووست

 له هه مان. به وه چه رخانكی مژوویی بۆ گه لی آورد ئه ژمردرتله عراقدا، 
  ).آاتیشدا به نشوستیه آی نائاسایی بۆ دوژمنان و ناحه زانی آورد دائه نرت

  هه موو آوردك له نشوستی) ؟..ڕه وا نیه( جا ئه مه سه رآه وتنكی گه وره یه و 
  ... ئه وسه ری دیار نه بت)نه یكاته شایی و لۆغانك( نائاسایی دوژمنانی آورد

  پویستی به آۆمه ك) مام جه الل(  هه به ت دآتۆر باشی دیاری آردووه آه         
  . هه یه یاساناس وڕامیار و ڕاوژآار و دیپلۆماتی ئه وروپی

   پۆستی سه رۆآایه تی دا له ) مام جه الل( چونكه ڕاستی یه ك هه یه سه ر آه وتنی 
  ).هه ر ڕاسته(و پچه وانه آه شی ) و آوردههه مو(سه رآه وتنی 

  )مام جه الل( دا، هه وستی ) آابینه ی جه عفه ری( له مه سه له ی سوندخواردنی 
خوندراوه ته وه ، آه دآتۆریش له بابه ته آه یدا ) ناڕامیاریانه( الی زۆر آه س 

  عراقیش واته. هسه رۆآی هه موو عراق) مام جه الل( دووباره ی آردۆته وه ، چونكه 
، بۆ ئه وه ی هه موو نه ته وه آانی ....).  عه ره ب، آورد، تورآمان،آلدۆ ئاشووری ( 

  ، به سه رۆآی خۆیان بزانن ده بت له آشه آاندا  ب الیه ن)مام جه الل( عراق
  پشتر) هه موو سه رۆآه آانی(  ده رآه وت، و یه آه م  سه رۆآی آوردی السایی 

به م دیاره آوردیش . زانیوه) آه ته نھا سونه به سه رۆآی خۆیانی  (  نه آاته وه
یش ئاماژه ی ) آه دآتۆر( چاوه ڕوانی ئه وه له تاه بانی ده آات له ئاستی آوردستان

  .پداوه
  ، الی دآتۆر بكاته ئه وه ی) سه الحه دینی ئه یووبی(  به م گه ر ئاماژه به    

  یسالمی درووست ده آات ، له بری ده وه تكی آوردیآه تاه بانیش ده وه تكی ئ
  له هه موو ژیانی ڕامیاریدا) تاه بانی( به وه ی . ئه مه هه وسته ی پتری ده وت

  نه بووه ، به كو له به ره ی چه پی آوردستانیدا بووه و) نه ك ئایینی ( آه سكی 
  ).سۆسیال دیموآراته(ی ئستاش له گه ڵ ئه وه ی سه رۆآی عراقه، سكرتری پارتك

   بیسه لمنین، ئیمۆ آورد  ده بت  ڕاستیه ك هه یه چه ندیش تاڵ بت       
  له آوردستانیش دوو پارتی گه وره). ده وه تی عراقه( به شداری بنیاتنانه وه ی  

  ....،آه هه ردووآیان وه ك یه ك به شدارن تیایدا) پارتی و یه آتی( هه یه 
 له پراآتیكدا ، به داخه وه  چ بكات) ده وه تی آوردی ( ده توانت ئه وه ی ئیمۆ 

 .آورد نی یه 
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  من له آوردستانه وه: دا ده ت) ئه لعه ره بیه( آاك مه سعوود له دیداری آه نای 

  ..ده توانم زیاتر خزمه تی عراق بكه م
  وه ك ده بت  )حكومه تی جه عفه ری( تاه بانی له آاتی سوند خواردندا  جا   

  ئه وه ی ده بوا. هه وست وه ربگرت ، وه ك واشی آرد) هه موو عراق( سه رۆآی 
  یه وه ،) یه آتی و پارتی( وه ك آورد ڕه فتار بكات ، وه زیره آانن آه له ڕی 

  ئه وه ی هه وستی ئازایه تی و آوردانه ی وه رگرت.   نونه رایه تی آورد ده آه ن 
، به ڕز دآتۆر به رهه م بوو ، آه سونده آه ی )  ڕووبه ڕووبوونه وه له سه نگه ری ( 

  )دآتۆر نامۆ(  وه رگرت، آه له بری ئه وه ی) تۆمارآراوی( خوارد، ، هه وستكی 
  )  ؟..له بیری چووه (  هه وسته آه ی به رز نرخاندایه و ڕوون و ڕه وان ناوی بھنایه، 

  آاك فازیل میرانی له دیداری له مه ڕ ئه و آشه یه فه رامۆشی آردووه، له آاتكدا 
  .ده آه م) سوپاسی آاك به رهه م(  ووتی 

 هه به ت ڕۆی آاك مه سعودیش  دیار و ئاشكرایه آه دآتۆر و ماس مدیای     
  .پارتی دیموآراتی آوردستان ته واو باسی آردووه ، آه دووباره آردنه وه هه ناگرت

 سه رآه وتن بوو ) جه عفه ری و وه زیره آانی( ند خواردنه وه ی         دووباره سو  
 بۆ گه لی آوردستان و وه ك هه موو سه رآه وتنه آانی تریش به ری یه آتی مای

  .   آورده 
آه سات و ( سه رآرده یه ك پیرۆز نه آه ین و له ڕۆژگاركدا ) هیچ( با آورانه ش  

نه آه ینه ) تاه بانی نه بارزانی ( نه ) یهآاتی دیموآراتی و ژیانی په رله مانی 
  دیكتاتۆر و سۆپه ر سه رآرده یه ك ، له آاتكدا آه م نه ته وه هه بووه وه ك آورد

ئه وه ی بیار ده دات آام سه رآرده و آام .  قوربانی ده ستی دیكتاتۆریه ت بووه
   تی بكه نپارتی آوردستانی ده توانن له ئستادا خزمه تی پتری دۆزی آوردایه

   له گه ڵ ئه وه ی .نه ك ماس مدیای پارته آان) بۆآسه آانی ده نگدانه ( 
 هه مووشمان سه رآرده یه آمان له وی تر خۆشتر ده وت، تا ه بانی و و بارزانی

 یان پارتی و یه آتی ئه وه نده ی به یه آه وه ده توانن آار بۆ آه رآوك و ناوچه 
ن ، هه رگیز به جیا نه ك ناتوانن ، به كو درزه آانی داباوه آانی آوردستان بكه 

  .نوانیان  هه میشه دوژمنه آانمان پیان آردۆته وه
        ئه وه ی  سه لمنراو و تاقیشكراوه ته وه ، هز و قورسایی آورد له هه ر آشه و

  :ملمالن یه آدا یه آتی  آورد خۆیه تی ، بۆیه پشینانمان فه رمویانه
  .ه آتی دایههز له ی
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