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  چاکچاک ...  ... جیاواز بن؟جیاواز بن؟    کانی دیکهکانی دیکه  نفالکراوهنفالکراوه  واوی ئهواوی ئه   ته ته  کان لهکان له  نفال کراوهنفال کراوه   ئه ئه  بت بارزانیهبت بارزانیه  بۆچی دهبۆچی ده

  
ن  یمه بدول موهه ڕز عه دا به م رۆژانه  له تی کوردمان ئاگاداره ری میله ماوه ک جه روه هه

و بارزانی  ی ئهرم  ته  نیازه  پارتی دیموکراتی کوردستان به ی ئاشکرا کرد که وه بارزانی ئه
   به، وه ته  دۆزاونه تی سعودیه وه  سنوری ده  له  که،مان هآ هل گه ی هزانی ئاز هنفال آراو  ئه یه
م  هستخوشی کردن ل اك ورای دهچندی  ناوه.  بۆ کوردستان هو هننت بھ راسیمکی تایبه مه
و  واوی ئه ی پروسکی ته وه ڕاندنه  پناو گه  له هستانۆنگاوکی مرۆڤ د ر هه هه  و هاوگن هه

  : روو خاته  ده ند خاه م چه  ئه،نفال کراون  ئه ی که کوردانه
 یِرگۆ 128  هاتر لیمۆ ز تا ئه  هه،نفال س هنانی رژیمی ئه ره و خۆ پاش هه راسته/ م  که یه
حزبی ت و  ردوو حکومه ک هه نه  نه  کۆمه  به موو گۆڕه و هه  ئه، هو هت هزراوۆ دڵ همۆ آ هب
 چاڵ کراو   به ک مرۆڤیکی زینده کانیشیانی وه کو مافه ژاند به هه تی کوردستانی نه سه ده
  . بیستن وتۆشمان ل نه ت هیچ لدوانکی ئه نانه وتۆ ته رامۆش کرد و هیچ کارکی ئه فه

وردی تی ک  میلله ک به یه هیج شوه مۆ به تا ئه تی سیاسی کوردستان هه رکردایه سه/ م  دووه
کان   بیابانه ی له  کورده زار مرۆڤه دان هه و سه  بۆ ئه یه کی هه یه  چ پرۆژه  که یاندووه گه رانه
  و مرۆڤانه ی ئه وه ک بۆ هنانه یه رنامه هیچ به  وه م باره  تا ئستا له،چاڵ کراون  به زینده

  .  کراوه ئاشکرا نه
ن و  هم ئیستیو هشۆ خ ه آ،کان نفال کراوه  ئه هیرزانی نھای به  ته ی به وه هنانه/ م  سھه

کانی  نفال کراوه م ئه رجه  سه ر به رامبه  به وایه  کارکی ناڕه،ناننزلِ ریِر پهو ه ئیاویش
و پارت و  ر هۆزو تایفه سه  به کانمانه نفال کراوه ش کردنی ئه  دابه،تی کوردمان میلله

 یآان ییهلی ه بوو ف هم هر ئ ه ه،نجامیان کانماندا ئه ندوهڵ زی  گه ک چۆن له روه  هه،کاندا نگه ره
  .  هو ه دور خستی آوردیستی ل هل

یر  تی کورد سه نفال کراوی میلله ک ئه کان وه نفال کراوه واوی ئه  ته بجه ه ندی هه ناوه
دوو ر  هه  له وه ڕوانی ئه  چاوه  بۆیه،کان و هۆزه تایفه ارت وپنفال کراوی  ک ئه  نه،کات ده

تی   بۆ میلله وه م باره کی ئاشکرا له یه رنامه  به  که،کات تدار ده سه ت و حزبی ده حکومه
 یاوازی ج ب هآان ب هوفاتِم ر هرج ه سی هو هنان هۆن باو بنگن هن و ه کوردمان ئاشکرا بکه

 و یلی هاوو فنفالكر ه ئ هت آنلم هس ه د هو ه ئ هو هسانیش د هاوگن هم ه هئ. یزبیو ح هف یهتا
  . سن هكمان ب هآ هل گه ی هكی دینانروشو هس بیواو هت

او چك  یه  هب، هموو آوردستان ه هیآۆر ه س ه آیز بارزانِر ه ب هخات آ هرد هش د هو ههاوآات ئ
  . مان ناآات هآ هل گه یانیی قوربانیواو ه تیری هس
  . آوردستان ۆ ب هو هننرِر گه ب هو هكپان ییموو قوربان هبا ه هد

  
  اكچ- آوردیل گه ینفالكردن و جینۆ ساید  ئه  دژ به بجه له ندی هه ناوه
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