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  مال چاوشینمال چاوشین  جهجه. . . . . . ستووری عراقیستووری عراقی  ش نووسی دهش نووسی ده                                              ڕهڕه    دان بهدان به  نگنگ  من ناچم بۆ دهمن ناچم بۆ ده  یه آهیه آه  ند هۆآارهند هۆآاره  م چهم چه  ر ئهر ئه  بهبه  لهله
  
ی ببت به  وه ستوور بۆ ئه ش نووسی ده  ڕه       به دات نگ ئه ر مرۆڤكی آورد ده ی هه و آاته ئه
ند  چه ومرۆڤه له ی ئه وه یه بۆ ئه ند هۆآارك هه دیاره چه، ی عراق میشه ستووری هه ده

و  آاركی شایسته  بیروهۆشی خۆی  و به نگ دانه و ده ست به ڵ ئه هه وه توانینكی جیاوازه
 و و بۆ چوون یی وه ته ی نه ڕوانگه یه له وانه له، آوردو آوردستان ر به رامبه به آات گونجاو ده
نجامی  ئه له ستوور دیاری آردنی سنووری آوردستان ده بهر  نگ ده سی ده ی آه وه بیرآردنه

تی  وه آردنی ده نگاوك بت بۆ دروست یاخود هه، هن ست ئه ده وه به نگ دانه و ده ئه
ك ئای  و وه سمی  ڕه به شانی ئای عراق آوردی یان ناساندنی ئای آوردستان شان به

گایی آوردستانی  آۆمه سك له آه ندین هۆی تریش هو چ  م هۆیانه ر ئه به له. رمی فیدراڵ هه
. دات ستووره ئاماده آراوه ده و ده نگ به ده)  به(و به  نگ دان ی ده چت بۆ بنكه    باشور ده

یه  وه ویش ئه وه ئه بۆچوونكی ڕاسته نزیكه له و ی شك زۆر جگه آی تریش آه یاخود هۆیه
ت دارانی  سه ن ده الیه ری له ته سه کراوه آه ژر فشاركی زۆر ر له نگ ده سی ده آه

نگ  ر ده گه زان ئه ستوور بدات چونكه ئه ده نگ به ده   به بت بچت به  وه ئه آوردستانه
قیروسیا  ت آوره ده ئه، چ فیۆ ئه ی به ند ساه نجی چه ڕه بت یاخود دات نان باو ئه نه

 . دات ده نگ ب با بب ده چی ده
نگ دان  ن بۆ ده ده ڵ گایی آوردستانی باشور پا سكی آۆمه ر آه ی آه هه ۆآارانهو ه ئه
 . نووسین ر ناویان بھنین یان بیان گه لك زۆرن ئه ستوور گه ده به
و  گایی آوردستان تاآكی آۆمه ر ك هه خۆم وه  به تی سكم هۆآاری تایبه ی من آه وه ر ئه به له

لف تاآو   له ئه ی آه ستووره و ده به م نگ بده یه ناچم ده انم ههكی آوردست هۆآاری گشتی خه
ر  ر بچم بۆ هه گه م ئه نگ ناده وه ده ته ك نه وه آی آوردی تدا نیه دیه وه رژه هیچ به) ێ(

ند هۆآاره  و چه نھا باس له دا من ته لره، م ده نگ ئه ده خر  نه نگ دانیش به آی ده یه بنكه
ند هۆآاركم نووسی بۆ  تا چه ره سه له، ستوور  ده دانم به نگ نه ده هۆیبنه  م آه ئه آه ده
بته هۆی  ئه نووسم آه ند هۆآاركیش ئه دا چه لره، نگ دان چت بۆ ده ئه آه سك رآه هه
 . نگ دان ی ده بۆ بنكه چوونم نه
ه آۆی دوه زمه بت ك ستوورك آه مام جالل وه ش نووسی ده  ڕه م به نگ بده ناچم ده 1
و  ژنۆم بشكنم بۆ ئه ئه به ك وه پاشان آاه ی منه نگه وده ی ئه ڕگه كی آوردستان له خه
 . من آردم ی آه آاره

لی  موو گه وه هه ستووره و ده ئه ی ڕگه له مایه ته  به مام جالل ستوورك آه ده م به ناده نگ ده 2 
رستانی  ز په گه و ڕه گشتی ی آوردستان بهآان سته رده سه وه ته موو نه آورد بكات به بچوآی هه

 . تی تایبه ب به ره عه
رۆك آۆماری  سه یدا ببت به سایه له مام جالل بۆ جاركی تر ستوورك آه ده م به نگ ناده ده 3

، كی آوردستان به ووتی خۆی نازانی خه ی كو زۆرینه نھا من به  ته ك به عراقك نه
تی آورد  میلله وت آه رآه  ئاشكرا ده آوردستاندا به كی  خهی آه ش له ڕیفراندۆمه وه ئه
 .  جاڕی ستووركی گاته نگ دان بۆ ده ك ده  ویست نه خۆیان ئه ربه سه تی وه زۆرینه ده به
درۆ دروست  و ووته به ئه رۆآی ی جاركی تر سه وه ر ئه به ستوور له ده  م به نگ ناده ده 4

باآور  آانم له ڕیوه  برا ڕاپه آان به آگرتوه یه وه ته گایی نه باره له ناوی عراقه ی آه آراوه
وه داوای  ی دیموآراتیه ی تورآیا سایه و له هنن آداری ئه چه له قیان بت واز ر عه گه ت ئه نه
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 درۆدروست بووه جاركی تر و ووته به رۆآی ئه ی سه وه ها بۆ ئه روه هه،  ن آه ده آانیان مافه
 . ت تیرۆرست ریالآان نه ه گ به
 ساڵ آاری سیاسیم 57ی  ماوه له ت ی مام جالل ئه وه ر ئه به ستوور له ده م به نگ ناده ده 5

دروست آردنی  بیر له ش آه و آورده ئه، م تكی آوردی دروست بكه وه ده وه آه آردۆته بیرم نه
 . یبین یه ئه آه چۆله ونی وه خه وه ئه آاته تی آوردی ئه وه ده
ناوی  و به وه تی آورده میلله ر سه ئاغا به مام جالل بكات به ستوورك آه ده م به نگ ناده  ده6

تری آوردستان  آانی پارچه له آان آورده ر چاو گرتنی باری به ب له وه به لی آورده مووی گه هه
ك  و ئستا یه لك آۆنه یه گه و قسه  ئه زان آه ئه آاتكدا باش ب برایه له ره ت آوردو عه ئه

و  وه ته كو دوو نه  ب برا نیه به ره خر آوردو عه م نه من ئه، لیك ناآات می مه رده فلسی سه
 . دراوسیه دوو ووتی

و  ند بت مه وه ی تر ده نده وه ئه یدا سایه مام جالل له ی آه ستووره و ده م به نگ ناده ده 7
آانی تدا  ریه وه و یاده ڵ بكێ       مبوو سته ئه تریش له آی  خانوویهو یه ره هه نقه ئه آی له خانوویه
 . ره بوایه نقه غداد خۆزگه ئه به ختمان بوو به  ی پایته آاته و بت ئه، وه بنووسته

سعودیش بكات  آاك مه و رۆآی عراق سه مام جالل بكات به ستوورك آه ده م به نگ ناده ده 8
ن  آانیشیان بكه تان چیه و ی عراقدا بت یی عروبه ژر سایه له  آهرۆآی آوردستانك سه به
و  بن و تان چیانه تر ده ی ئه آه س نیه بزانت وه آه آه كی آوردستانه ر خه سه مۆزم به به
 . وه نه آه ئه ت رۆآی میلله به شیان له ستی ڕه ده
و تاآو جاركی تر  وێ آه رنه سه بژاردن هه ی مام جالل له وه ستوور بۆ ئه ده م به نگ ناده ده 9
 . چی ئاژاوه ت نفالیش نه آانی ئه پاشماوه                           به و ت خائین رآوك نه آوردی آه به

هن  ست نه ده وتن به رآه سه بژاردن هه ی مام جالل له وه ستوور بۆ ئه ده م به نگ ناده ده 10
ین  ده شیان نه ر ئمه پاره گه ئه وت كانی آوردستانی ئه  خه به وه آه بیری بته تاآو به

كیان خستبووه  و بژوی خه ئابووری یزانی باری ن چونكه باش ئه آه ر بۆده ڕمان هه شه
وان  ی خۆی بۆ ئه و براآه بوایه شان نه له وانی آی ئه سك چه ر آه وه هه آه ی چه لووله
 . تبوو بیخوا ده آووشتایه نان نه نه

ش  ڕه نگ دان به بۆ ده ر تاآكی آورد بچم ك هه ناهت من وه لك زۆرن آه آان گه هۆآاره
بت  رگیز نه و هه وه بمنته ش نووسی ڕه ر به هیوادارم هه، ستووری عراق نووسی ده

ی  وه ووتك ئه، آوردی تدا ئاخنراوه و بۆته ئاستك یی ووتك آه میشه ستووری هه ده به
 . ناشیب، و یبووه نه، و تی یت خر بۆ آورد نیهب
 


