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  . . بةرنامةي هةموو ثارتة عصراقيةكان، تصدا نيية باسي كوردستانبةرنامةي هةموو ثارتة عصراقيةكان، تصدا نيية باسي كوردستان

  سيستانيداسيستانيدامسحةيف مسحةيف مايف كورد لة عصراقدا، نةبوو بة أيزةك لة مايف كورد لة عصراقدا، نةبوو بة أيزةك لة 
  هيشام ئاكرةيي

  . ئصمةي كورد لةبري دةكرصني ، لة عصراقداجارصكي تر
  . ئازاد و ئازانة  و تةظلة زينداندا دةنالَصنصجةالد 

   سةرد كةوتوون،شيعةكان بة دواي سيستاين و
  ، دةلَصنمةجلسحزيب دةعوة و 

  .  وياليةتولفةقية دةرمانة
  . ش حوكمي ئيسالمةئصران دةكةين و لةوصالسايي 

  . شيعةكان زؤرينةن و أبةأايةيت بؤ ئةوانة
  .. . سةردصأ و بندصأي الثةأةكامن خوصند

  . هةمووانةدةلَصن برا طةورة سةرثشكي 
***********  

  ؤأشطصرةكان،هامتة الي عةرةبة ش
  .  ئةوانةي أايانكردبوة ضياكاين كوردستان

  ة؟؟ ض باسومت، الي ئصوة بؤ كورد
  . وتيان بؤ تؤ نازاين، ئصمةين خةباتطصري يةكساين

  .. ..  سةبركةن ترضةند مانطصكي
  ،ن تصرؤريست بنبأ بكرص وبا ئاسايش دامبةزرص

  . ئابووريش با ضاكتركةين، لةشكرصكي مودصرنيش جاكةين
  .  دةكةينباسي كوردا ئةوج

  ومت ئةي بةرنامة؟؟ بؤ تصدا نيية باسي ئصمة؟؟
  كايت نية، وتيان جارص 

  بؤ نازاين ئةطةر باسي كورد بكةين،
  ،عصراقيهاولَاتاين  هةموو 

  .. . تؤأة دةبنلة ئصمة  
*******  

  . سةركةومت بة قاضاخي لة ترسي تاوانباراين زةرقاوي
  م دي، ) وةفيق (لة سامةأأا

  ، هةي كوردي ضيايي،طويت
   ضي دةكةي الي عةرةيب سونين؟؟

  ،هاتووم بزامنالي برا شيعةكامنانةوة  ومت
  .  ئصوة بؤ ئصمةي كورد ض دةكةن

  دةزامن كايت هةلَبذاردنة، 
  ، نةرم نةبنشئةطةر ئصستا

  . لةم ولَاتة دةردةكةنمن   سبةي
  ويت باشترة سةرتر كةوي، 
   دةبأن يشلصرة تريؤر ثأة، سةري كورد

  . وةك مةأ و طاي كصوي
  !!! دةكةي ضي ضاوةأصلة خةلَكانصكي ئاوايي،

  لة قوئاندا ناوتان نيية، 
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  .. دا كةس ناوصرص ناوي ئصوة بةكاربصينياشدونلة 
******  
  .. طريان بةو ضاو  دلَ ثأخةمتةالري ثةرلةمان،  هامتة

  وتيان ضية حةيران، خصرة
  . ةتازهاتووم،  لة عةربستاين عصراقومت 

  ،، تصك و ثصكمدان هةموو ثارتة عصراقيةكامنبةرنامةكاين
  . ، كوردستان كةركوك وباسينيية، طةورةم،  هيض كامياندا لة

   لة عصراقدا،يشمايف كورد
   نةبوو أيزةك لة مسحةيف سياستانيدا

  داوملوسلميننةبوو دصأةك لة سوننةيت ئيخوان
  ماركسدا) راسوملايل (نةبوو ثةيظصك لة

  .. .  الي ثامشاوةي عةفلةقيةكانداةيةكنةبوو طوت
  كاتص لة طةلَ ئةمريكاش قسةم كرد 

  . وتيان ئصمة نازانني
  .. .. وةعدة و بةلَصنيش نادةين خةلَكي عصراقيش ئازادن و

*****  
  ثةرلةمان، ئةنداماين 

  ، نةكةي بة قسةي دوذمنانوتيان 
  . دوذمين ضي، خةريكة عصراق دابةشدةكةنومت 

  .  سبةي قةت و هةر نادةن، نةدةنمانفئةطةر ئصستا ما
   بؤ ئةو قسانة؟؟،تبةلَطة وتيان كوا

  ومت زياتر لة بةرنامةي هةلَبذاردن، 
  .. ت تيايدا ناكةكةس باسي ئصمة

  .. . وتيان أةشبني مةبة أؤلَة
  ئةوانة أاستة وادةلَصن

  .. .. . دلَيان ثاك و نةرم نؤلَةبةلَام 
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