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بیرم جارکی تر نوسیم چاو لمستفا بارزانی بکن و کاتک بغدای پایتختی عروبی 
 نن بلی کورد دەکڵ گگنی لب وێ بی لوانوە بۆی با ئڕۆنراقتان چۆل کرد مع
ھرمی کوردستان و لیکک لھاوینھوارەکان بب ئوەی فرشی سووریان بۆ ڕابخن 

گۆبکن و پی بن کوردستان النی ڕۆی قارەمان النی ئوکسانی کلدەستی لگی گفتو
زوم و دیکتاتۆری ڕادەکن

کاتک وەزیرە کوردەکان بایکۆتی حکومتکی نوری مالیکیان کرد جگای دخۆشی بوو 
چۆل ئگرچی ئوان ھموو ئوکسان نبوون کلبغدان چونک خکی تریش زۆر ماوە ئوێ 

بکات و بگڕتوە ھرمی کوردستان ئیتر ھاتنوەی وەزیرە کوردەکان بۆچی و چوونی 
.پرلمانتارە نوکان لپای چی،

ئوکاتی حکومتکی قاسم ب بنی کرد لگڵ مال مستفا بارزانی و پچوانی 
ھجغدای بی کورد برکردەیو سدا کرد ئگی لمام کوتننامککوە ڕڕایشت و گ

.کوردستان

لبرئوە ندەبوای و ھیچ پویست نبوو جارکی تر کورد ببتوە بدیواری ڕاگر تا 
شیعیکی تر حکومی عراق بگرت دەست و خراپتر لنوری مالیکی بگورەی خواستی ئران 

ووەمین پرلمانی مام لگڵ کورد بکات لبرئوە چوونی پرلمانتارانی کورد بۆ دانیشتنی د
عراق لبایخی ھوستی وەزیرە کوردەکان کمدەکاتوە؟چونک زۆر ئو قسیم گوێ ل بووە 
ک مژوو خۆی دووبارە دەکاتوە ئیتر ئبوای وەک بغدا چۆل ئکن جارکی تر بۆی 

....نگڕنوە چونک ھیچ بنک بکورد ندراوە لبرچی و لپای چی ئگڕنوە بۆی

 تاراوگک لنی ساکراوانس و مارو دوپشکموو ئھ ک کجۆرراق بکی عستا دۆخئ
ژیانیان بسردەبرد ئستا لبغدای پایتخت لمان لچشتخان و ھۆتلکان و شون گشتیکان 

بوونت سیاستمداری عیار بیست و چوار و ماوەی شش مانگ ئو بش خرەیان بیوە 
ھرمی کوردستان یان دەنارد ئم لالیک لالیکی ترەوە برپرسانی کوردیش کبۆ 

ھرجارەی ببیانوک لکاتی گرژی و ئاۆزیکان برەو بغدا بڕدەکون و دەچن لبغدا لگڵ 



برپرسانی ناوەند دادەنیشن بب ئوەی ئم گرژیی بوونی ھی چارەسرببت بکو بردەوام 
خۆی ماوەتوە ئوە چندین سا کورد ھاوبشکی سرەکی لعراقدا بم تائستا وەکو وەک 

پویست نیتوانیوە فشار لسر مرکز دروست بکات،

دۆسییکی تری زۆر گرینگ کھمیش زۆرترین توەری گفتوگۆی شاشی تیڤیکانی 
دە سای ڕابردوو چند جارک داگیرکردبوو شاری کرکوک و دەوروبری بووە بم لماوەی

و جارکی تر بوو ٥٨ئم ماددانی بۆ ئم شارە دانران تینا جوانکارییان بۆ کرا جارک ماددەی 
 و ١٤٠بتالوی ١٤٠دواجار ئناوی فی نوری مالیکی ککاستدەم ت ژنی خۆی بقسش ب

جا نونرە کوردەکان لخو خان ڕگی گرتووە لوەی جبجبکرت و دوای قسکانی ئو ئین
ڕاچکین وەمیان دایوە،

کابینکی عالوی و جعفری و مالیکی دەستی دەستیان بکورد کرد ھروەھا لبرامبر 
بودجی ھرم و پشمرگ و چندین کشی تر کورد پویستی بوو چند ساک کورد بغدا 

ردستان لسر زنجیرە چیای حمرین ھبکات چۆل بکات و بگڕتوە بۆ کوردستان و ئای کو
نک دوای دەساڵ ھرچندە ئستاش درەنگ نی بم کورد دوای چندین سدە لخبات و 
برخودان تائستا نیانتوانیوە کۆدەنگیکی ناوخۆیی دروست بکن ھمیش گلی کورد بفرە 

.کوخایی و ئاغایی ناسراوەتوە،

بکم ئم دۆخی ئستای کزۆر باس و خواس لسر دەوتی دوا بابتی گرینگ کباسی
 ترسیدایمتی لودەوتی ئاسایشی ئابوری و سیاسی و ناوخۆیی و نم دەوت ئکوردی دەکر

ھیچ ئامادەکارییکی بۆ نکراوە لکاتکدا عراق بڕەسمی پارچ پارچ بووە،

بوخی سرۆکی ئرکانی سوپای تورکیا دیبلۆماتکارکی کورد پی ووتم ئگر ئیلکر باش
کموستحیل ئم ووشی بسر زمانی دابت تائو ) بڕز ئۆجالن(بسرۆکی پکک بت

ڕادەیی ئگر مردنی بووتنی ئم ووشی بتوە نات بڕز ئۆجالن ئوا مانوی عراقیش 
!!!بیک پارچیی تاسر زۆر لوە موستحیل ترە

م پویست ھوستکان ھاوتریبی یکتری بن نک وەزیر نیگران بت و دواجار دە
پرلمانتار خۆشحاڵ بت و سیاسیکان بن دەرفتی گفتوگۆ ماوە و پشمرگ ھرش بکات و 

.جرگی دایکان بسوتت و مندای پشمرگ چاوەڕوانی گڕانوەی باوکیان بکن


