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ناومامان رکبخینوەو پالن و سربخۆیی و ریفراندۆم دەبت بۆ:حاکم قادر7011دستانی نوێ ژکور-
.برنامی تۆکممان ھبت

سربخۆییمان ناوێ و ل شش قۆیکی ئوەو گۆڕان لبغدا وتیان ریفراندۆم و ە)وەفدی کوردستان(-1
؟!ئیتر پالن و برنامیچی!جیانابینوەعیراقی یکگرتو 

؟!راسا ئم ناوما ھر رکنخ25وە ئ-2

ھیوادارم دوای جژن الین سیاسییکانی ھرم لسر ریفراندۆم و ھتد، بگن : بارزانی5/7/16ھواکان-
.کۆدەنگییک

1-بنی سیاسی ھمدا الیرھل موانییموی. پر ھھبازرگانی.

یا تاکالین . ماوەتوە ئوە. سبارەت ریفراندۆم و سربخۆیی، قسی خۆیانکردی کوردستانک،وەفد-2
.بننزاراوەی2واز لمئوەشئنجامیاندەن، یائیتر

رەنجکیان بفیۆ و میللت ئازادەو ان ھاتۆتدین ئاواتکانیخۆشبختا: نوشیروان7/7/16کی ئن ئن-
.وتکیان بدەسخۆیانوەیو رۆکانی ئم گل بڕوەی دەبننچوەو 

سوید یا کوردستان؟؟!ئوە باسی کوئکا-1

؟فدی کوردستانکیانەسربخۆیی کوردستان؟ یا گڕانوەیان بۆدەرباری بغدا بپی وکام ئاوات ھاتۆتدی؟ -2

خۆیئکاو ئران ملیان ئکا ب سدارەداو عرب ا بۆردومانیانکام میللت ئازادە؟ ئو میللتی تورکی-3
ناوەتوە بۆ ئنفالکیتریان؟

- ؟!شارەکی ھرم3بۆچی کوردستان ھر؟!وائ بدەسخۆیانوەی،چۆن ل چمکی وت گیشتوە-4
یاسیی لپیاوانی ئاینی سھر جۆرە بشدارییکیپاشای مغریب :مریوان نقشبندی5066خبات ژ

.لدەستوری کوردستاندا بچسپننداواکارم ئم پرەنسیپ..قدەغکرد



وشو زاراوەک100و نامیلکی روداوتقینوەکی ..برلوەی کوردستان ببت داعشستان،خراکن-1
بۆنمون.

، ب پنجودورۆژی، بۆچی لمو دنیای تاھتاوەو دنیالک بتمای رەوە کنیزەکنمالکاننازانم-2
ئوانی (کوژراوەکانپیاوەکان بھرجا، ئی ئافرەتباش؟!ئکنی نرو ممرۆڤراوە،تقینوەکانیان
ڕادە بۆنموننیزەکیان)کک بن ببن ب؟!چۆن رازیئ

ییان ئکا، دادگالوێبۆ بغدا،کرکوک لئفسری کورد چۆئکا، دەیانگوزتوە،بغدا: 7/7/16روداو -
فسری عرەب و تورکمان مانگان دەیان ئلبرامبردا.. بپلی نزمترائکیانخاننشینیا ، یان ئداسزا

.بۆکرکوکوەئگوزت

ن و زانیاری و دژەتیرۆرو و پاراستدەزگاکانی ئاسایش.. !ئوە ئکا،کاغزێپڕەفرمانی سر ب،بغدا-1
ئو پڕە ودەوری تماشاکر ئبینن،چکانیانوەھزوھمو ئوب،حکومتی ھرمیشپارزگا لکرکوک و
و بیاننرنوە بۆ زدی خۆیانناردانو خۆمشکی ھسون لدەموچاوی ئو ھنرێکاغزەیان بۆناسوت

؟!ن بۆرۆژی تنگان ھگرتبا، چککانیتۆ بی ئو الینان..بھقھقبپی ییردۆزەی

!ھناردەی نوتی کرکوک رائگرێ،بفرمانی سر پڕە کاغزێھر -2

!و عرەبژیان ئکابئارەزوی خۆی ئاوگۆڕ لکارمندەکانی بواری نوتدا ئکا-3

!لکوردستان بنیشتوەدیسان بفرمانکی لوجۆرە ئتوان نی ھیچ فۆکیکی بیانی -4

؟!فیدراییتان دەستبرکردوەئیتر کام کرکوکتان رزگارکردوەو کام 

؟!ئوە بغدای ئستای لڕوالواز، ئی ئگر گۆشتکی جارانی گرتوە

.ھندەران ناوەستنوەئاسان، ئدەن ل شقی باڵ و تا ھۆی بانککانی : ھیدایو وتیشارەزایک 
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