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   رانــــــــــیـــــــــــه- 
  

 عوسمان قادر...    ن بیک هاته  الیه له   لگان که رترین جین و تویژی کۆمه  کاریگه,نج زیندوترین گه 
  
  

  وا ده  که وه  داخه  الم به به.  دیھینانی دوا رۆزیکی پرشنک دار کریت بۆ به  یر ده  رکی گۆران کاری سه ریکی سه  تویژه کانی ده سالت به
   ته و سیاسه  بۆ ئه  وه ریته  گه رای من ده ش به  مه ئه. نادریت  و تۆی پی  کی ئه  کرنگیه وه.   الت پشت گویی خراوه سه ن ده  الیه بینین له

  رامه  مه  هینن بۆ گیشتن فه ه کار د به() کو  نجانمان وه وان گه  ئه که. کریت و ده یره  کانی په سالت داران و پیک هاته ن ده  الیه له  ی که له گه
ن   الیه کریت له  ده ی که  وباسانه و قسه یاخود به.  کانیان راناگیریت ن و گوی بۆ داواکاریه  که  دوایدا پشتیان تی ده  له کانی خۆیان وه

  ن له گازنده. ن یی و ره خنه لیک گله لگری کۆمه نجان هه  گه جونکه. برن و پیشنیاریان لی ده خنه تی ره ر فه ده الت  سه کانی ده پیک هاته
پاک سازی تیدا   جاکسازی و وه بجنه ی خۆیان دا کانه  ته  سیاسه  به الت سه  کانی ده پیک هاته الت و سه  ده  پیویسته بۆیه ر هه. الت سه ده
وتن و بنیاد نانی دوا رۆژیکی پرشنک   پیشکهرکی کی سه  هۆیه  وه رووه م  جاکسازی له جونکه. م بکریت رهه  نج فه ک بۆ گه ن و یاسایه بکه

 خسینیت   نج بره  ل بۆ گه  هه وه.  وه سالت بدانه  ده له نجان  ی گه یگه نجان و په  گه ئاوریک له التیش سه  ده  پیویسته بۆیه.  لگا کۆمه داره بۆ
 موو تووندو   هه کوردستانیکی ئازادو دوور له   له  یانه  ی هه  زووانه زو ئاره وحه ئهن و  الت بکه سه  ده ژداری له  نجان بتوانن به تا گه
ر و کوردستان   به ران بگرنه نده ن و ریگای هه نجان بیزار بکه  گه  باده نه. ن  یان بکه  که  ووالته ت به خزمه ن بتوانن  بکه سته ر جه ک به تیژیه

نجان   تا گه وه نجان بکاته گه ک بۆ  کۆیه الت سه سه  ده  پیویسته ر بۆ یه هه.   وه  ویته  که راپی لی ده کی خه هی وه ش کرردانه مه  ئه جی بھیلن که
ژداری  ش به کۆیه  م سه ی ئه وه  کردنه جونکه. ن  یان بکه  لگا که  و نویخواز پیشبینی بۆ داهاتووی کۆمه تیکی مۆدیرنه  قلیه  ئه بتوانن به
رزگار   وه. الت  سه  کانی ده  پیگه  بردن له ریوه لی و سستی به نده رهینانی گه ده  گ و ریشه ره  هۆی له  بیته  الت ده سه  ده  لهنجانیش کردنی گه
  کردنی
وتوو   پیشکه تیه الیه  کۆمه نده  هه م ره رجه  سه و ئاشناکردنیان به کی کراوه لگایه  بۆ کۆمه. ستوو دا ق به  دۆخیکی دا خراوی جه  لگا له کۆمه

  دوا رۆژ جونکه. لگا ناویان ببریت وای کۆمه لگاو پیشه  جاوگی کۆمه بیت به   ده  میشه ین هه که نج ده  کاتیک باسی گه  ئیمه جونکه. خوازاکان
  ره نجان رۆلیکی سه دوش دا گه کانی رابر لبژاردنه  هه بینرا له کو روه هه. لگا کانی کۆمه ر خواست و وویسته  سه ر له  بریار ده  بنه نجان ده گه

 لبژاردند ا ر خستنی پرۆژهه  سه له  بوو کیان هه
  


