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دۆخی تازەی عراق و ھوستی سرۆک وەزیرانی ماوەبسرچووی عراق، گلک شت بۆ ئمی کورد، 

دوای ھتنی سوپای عراق ل برەکانی شڕ لگڵ داعش و ئاشکرابوونی گندەی دامو . دەس نیشان دەکا

دەزگای دەست ل بغداد، سرۆک وەزیرانی دۆڕاوی میدانی سیاست، ل ھوستی دوژمنکارانی خۆی 

دوای پک ھاتنی بۆشایی دەست ل ناوچداباوەکانی کوردستاندا، ! سبارەت ب کوردستان، وازی ن ھنا

ل باتی دەسخۆشی کردن ل ربوونی پیشمرگ لو دەڤرە و پاراستنی ناوچ ل ھرشی داعش، وج گی

دوای ھوربوونوەی وت، سوپای عراق ئو دەڤرە دەخاتوە : دەستی ھرمی کوردستان، گوتی

واتا وەک جارانی پیشوو، ئامادەنیی، دان ب مافی رەوای خکی کوردستاندا بن و !! ژردەستی خۆی

ەستکی ھاوبش لگڵ کورد و سوننی و شع، دوژمنکارییکی بردەوام دەبی، و ئوکات داوادەکا، د

ک بپ!!!

ئم، کودەتای دژی : ل وەمی وەزیری دەرەوەی ئمریکا سبارەت ب دەس ل کارکشانوەی، گوتی

یاسای بنڕەتی عراق، واتاچونک زۆربی دەنگم ھناوەت ب پ چمکی دموکراسی و راگیاندنی یاسای 

،ت، نابرەتی وتبنرۆک وەزیرانی ووەسویست ببمم وپش بکربب ومافل . خۆی ل مئ

ی ھمان یاسای بنڕەتی وت، ئم ھوست نھات ١٤٠خۆیداراست، بم ئوە چۆن سبارەت ب مادەی 

کش واتا ئمش کودەتای دژی یاسای بنرەتیی وت و کودەتاچیی! راگیاندن و دە سا، پشت گوێ خراوە

خۆیتی و ئوە ئو بوو ک نی ھشت، لو دەڤرە بۆ گڕانوەی ئو خک و خاک بۆ سرھرمی 

مانگیش مووچی ئو ھرمی ل ٧نک ھر ئوەی رەچاوکردووە بکوو!! کوردستان، گشت پرسیی بکرێ

ک چی ! یشت کاکشانداھاتی گشتی وت، بیوە و ل مڕ ناردەکردنی نوتی کوردستان، دەنگی رەخنی گ

!!مانگک، داعش بنزینی پاوگی بیجی دەفرۆش و جنابی متقی لوە نھاتووە

ئم دیاردە ل یاسای بنڕەتی : ئو جناب، سبارەت ب دەنگوباسی سربخۆیی کوردستان، دەبژێ

پرسیاربکین، دوای شڕی یکمی ئگر لرە لگڵ مالکی ھاوڕێ بین، دەتوانین،. عراقدا، پش بینی نکراوە

، ل کام یاسای بنرەتیدا، پک ھاتنی ئم "عراق"جیھانی و راگیاندنی سر ب خۆیی وتکی نبوو ب ناوی

؟ ئگر ئم راستییکی حاشاھنگرە، ک ب پشین و بگ، ب پکوەلکاندنی !وت پش بینی کرابوو



و ستانکانی بغدا وبسرە، ب فیتی براوەکانی شڕی یکم، عراق بوو ب ویالیتی موسل واتا کوردستان

وت و دواتر سربخۆ بوو، خی کوردستانیش ئو مافی ھی، ب پشت بستن، بو یاساوڕسایی 

نتی خۆی رابگخۆیی وربیاران، سری چاوی نکو رجی خۆی، بلومرچاوگرتنی ھب ل ب ،مالکیی.

فی دیاری کردنی ئم بارەت بس وزە، کوزەکان سس ک لندکیتر، داخی ھالی ک و لالی ل ،م

ئم، یک شت دەسلمن، ئویش ئوەی ک ! چارەنووسی خکی کوردستان، وەک مالکیی بیردەکنوە

بخۆیی ئوبش ل سری ئوان و مالکیی ب گوریسکوەبندە ک زۆر سرسختان و نامرۆڤان دژی سر

ئم ھوست، لگڵ ! کوردستان و پک ھاتنی وتکی سربخۆ لو ناوچ، ب ئیسرائیلی دووەم ناودردەکا

ئوگشت خون وخبات و ھوندا ک ل رابوردوودا لو رکخراوەدا بۆ ئازادکردنی کورد و کوردستان 

رسووڕمانس و ج بایدراوە، نات .م چ ئلی کوردستان بریار بخوازن، گیار بخوازن یان نی نوان

.دەدەن و ریسوایی بۆ نیارانی ئو دۆخ و دۆزە، دەمنتوە


