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  یییی  ئاسۆ بیارهئاسۆ بیاره ...  ... ناپاکنناپاکنرکوک رکوک   کوردی کهکوردی که
  

  فیدراڵیرۆکی عراق سه
  com.pukonline.www هن خائینن  ده ج رآوك به  آه  شاری ی و آوردانه ئه:  بانی رۆك تاه سه 
 
زوی   ئاره به، ک یه وه ی بزوتنه زنه خهر   ساه له سه35سک که خۆی   ئاسانه بۆ که به

 و پوندی ئینگلیزی له  لشاو دۆالر به، باران رمای دیبت نه  نه سه، دی خۆی
ی   که رگۆشه تی جگه گوی له ئاهی برسیه، شتبت چ بوونی نه بۆ ساتک نه، دابتست رده به
ی  شک له ئومه  به  بهتانباشووری کوردس، تیرۆرست بزانت شۆڕشگیرانی کورد به، بووبت نه
 شکیۆکله جوانترین شونی دنیادا ، کرابت نفال نه سکی ئه که، دابنتبی و ئیسالمی  ره عه
رمادا ساڵ  رما و سه یی گه زه که له ژر به، ادرک بت خائینچ بنکوردکی  به، تب هه
  . کات واو ده ته
که له ناو ، رکوک بوترێ خائین  شاری کهکانی ره ا ئاو تی به  تایبه به،  زۆر ئاسانه! به

ۆژان نک ڕۆژک له ڕ بۆ که سک یان الیه، نکر یرده وه سه  چاوکی نزمه اندا بهخاکی خۆی
  . کردبت  ئاسان نه بۆییان ژیانی ڕۆژانه

ی کوردستانتان  شه و به ساه سامانی ئه  پانزه ئوه کوێ؟وه بۆ ڕنه  بگهئاوارانه و  ئهنازانم
. ، ن زاریش بده د هه موو ماک سه  هه بۆ دۆالر7000له بری  توانی تان ده، یه وه تهس ده به
  . ڕژێ تان لی دهخشیش  بهگۆڕی حوسین گیرفانیم بۆ گریانی  به
ه ت کردایه یانتان نه که شاره که ، ن و نیشتمان فرۆش خائیرانه بلنو ئاوا بوو کاتک به ده

تی برا  برایهزڕنی  مه سووته، دان وه سته ده ستوری خۆبه به و ده حه قوربانی عراق مه
  . ن یرناکه کو ئینسان سه کان که کورد وه کان و تورکمانه تۆرانییه به ره عه
کانی تری  داگیرکراوه رکوک و ناوچه  وه باسی شاری که رمه شه به، رانی کورد بوایه سه ده

  . وه هاته نهم ڕۆژه  وان کوردی خسته ئه وری ئه نکه نهچو، ن کوردستان بکه
  بوو ده

م باسی  که، ن و شاره برینداره بکه های ئه هزار ی خائین دی هه ووشه  تیری بهی  وه پش ئه
کانتان  که منداه، یه و ئاوی سازگارتان هه با وڕۆژ کاره که شه، ن تان بکههایالیڤی خۆ

   !!!! رتن کوردستان ببیننگ ونه یران و ر بۆ سه گه مه
می  خه، کردووه  رنه ڕوبای ده هشتا په، ی که ئوه دروستان کردر فهع ی جه که ته حکومه

رمیان  لۆکانی گه ش به خونی هه ئوه، تی کانی تکریتیه تیوه ی هه رقاوی و پاشماوه چکه زه به
  . کانتان نه کک له زله به ش یه مه ئه. رۆککی کورد سهرکوک کران به  و که

 و ئاوارنه  ئهمرۆش یه با ئه یدی هه چقه، ر تکده) رب موخه (ناو نابوو  کوردیکفندڕی پشو
 یرم پھات سهزۆر . . مژن الچوالن هه فنکی دوکان و قهمای  شهله مک  ببنه خائین و که

  !!!!!!!!وه ته وه ی بوکرده واه م هه وه ئه کتی به شانازییه که میدیای یه
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