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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي ...  ... نامةيةكي كراوة بؤ سةرةك وةزيراين كؤرياي باشوورنامةيةكي كراوة بؤ سةرةك وةزيراين كؤرياي باشوور

ئيمة دةزانني هاتين سوثاي كؤرياي باشوور بؤ 
طةياندووة بة  هةريمي كوردستان ضةند سوودي

خةلَكي شاري هةولير و دةوروبةري، دةشزانني كة 
لةسةرخؤ و نةرم ونيان لةطةأل  هيزةكاين ئيوة ضةند

كوردستان مامةلَة دةكةن و بة هةزاران خةلَكي 
كورد سودي لة خزمةت و هاوكاري مرؤيي  خيزاين

هةريمي  ئيوة وةرطرتووة، دام و دةزطاكاين حكومةيت
كوردستان ثرِ بووة لة كؤمثيؤتةر و موةليدة و 

لة . فةرمانطةكان جؤرةها كةرةستةي ثيويست بة
ري و سايةي نةخؤشخانةكةتانةوة هةزاران منداأل و ث

 ئيوة لة ماوةيةكي كورتدا لةطةأل رِؤشنبريي. نةخؤشي جؤراوجؤر ضارةسةر كراوة ثةككةوتةي كورد لة

كوردي و طؤراين كوردي  كوردستاندا ئاشنايةتيتان ثةيدا كرد و تةنانةت لة هةلَثةرِكي و لةبةركردين جلي
ادنانةوة و ئاوةدانيتان طةيشتة بوني دةسيت. و قسة كردن بة كوردي شارةزاييةكي باشتان ثةيدا كردووة

ضةندين فةرمانبةري كوردتان رِةوانةي وآليت خؤتان . كردةوة زؤر جيطا و تةنانةت كؤمةلَطايةكي ئاينيتان
 بة هةزاران مندالَي كوردتان دلَخؤش كردوة. هيزكردين جؤراوجؤردا بةشداري بكةن كرد تا لة خويل بة

ستايشة و طةيل كورد   ئةمانة هةموي جيطاي.)يمة دؤسيت ئيوةينئ(كاتيك لة ئؤتؤمؤبيلةكانتان دةنوسن 
ئاخؤ نةدةكرا بة شيوازيكي ديكة ئةم  بةآلم. طةليكي بة وةفاية و هةمو ئةم كارانة بةرز رادةطريت

باشوور هاوثةميانيكي ستراتيذي ئةمريكاية و بؤ ثاراستين  ئيمة دةزانني كؤرياي!. خزمةتةتان بكرداية؟
هةزار سةربازي ئةمريكي لةسةر خاكي كؤرياي باشوور ) 35(ئيستا ئةمريكا  ئةم هاوثةميانيةتية تا

 لةوانةشة ئةم سةربازة ئةمريكيانة لة ترسي هيرشي كؤرياي باكور و رِذيمة نيشتةجيية و

وة جيزي سةربازي. طري بوبنكؤمؤنيستيةكةي، لة الي ئيوة لة رِوي  ئةمةش نيشانةي ئةوةية كة هيئي
اليةن هيزةكاين ثيشمةرطة و ئاسايشي  لة كوردستانيش هيزةكاين ئيوة لة. يةوة زؤر بةهيز نية) عةمةيل(

كوردي يةك ئةفسةر و سةربازتان نارِؤنة هيض جيطايةك  كوردستانةوة دةثاريزرين و بةبآ حيمايةي
شاري هةولير لة ذير ثاسةواين كوردداية، لة خواي طةورةش بة زياد  نةت بارةطاي سةرةكيتان لةتةنا

 وةكو ضاومان ثاريزطارميان ليكردون و نةمايشتوة يةك سةربازتان ثةجنةي خويين بيت هةتا ئيستا

كوردستان بطؤرِنةوة بة  ةريميكةواتة باشتر نية دواي ئةم هةمو رِاستية هيزة سةربازيةكانتان لة ه. ليبيت
سةربازي و ئةفسةر و دةرةجةدارةكانتان  بالَيؤزخانةيةك يان نووسينطةيةكي دبلؤماسي و لة جيايت جلي

من ثيم واية ئةطةر بةرِيزتان !. رِةوانةي كوردستان بكةن؟ ستافيك لة ئةندازيار و ثسثؤري مةدةين
 ر ثيويستتان بة ثاريزطاري ثيشمةرطةي كوردستان نابيتبنين ئةو كاتة نةك هة هةنطاويكي لةم شيوة

ئةمريكا ) سياسي نيفاقي(بةلَكو دةبنة بةشيكي طرنط لة ميذوي كورد و كوردستان و خؤشتان لة هةنديك 
   .قوتار دةكةن و زياتر لة الي كورد شريين دةبن
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