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  کر هیوا به: کردنی ئاماده ...!مدینان ی شه که بۆمبه

  
 کاتی  بانی له ڕز تاه به!  وه کاندا بو بۆته  میدیا تورکییه  له واڵ که ندك هه  پی هه به
زگای میتی  رزی ده  به سکی پایه ند که  چه  به وتووه  چاوی که ی بۆ ئران گوایه که ردانه سه

  ردوو وتی دراوس و به کانی هه ر سنووره سه  له که که ی په  کشهتورکی بۆ تاوو توێ کردنی
ك  ندی خۆی وه به دا پابه وتنانه و چاوپکه  میانی ئه ڕزیان له  به رچاوانه و سه پی ئه

ك  یه) 2 ( باشوری کوردستان و  له که که آدارانی په رنانی چه ده وه) 1 ( نکی کوردی به الیه
  لهڕزیان   به ش گوایه وانه و هه  پی ئه ر به  و هه وه  دووپات کردۆته هو یی ئراق ه پارچه

ردانی بۆ   سه ڕزیان له ك به روه هه!  رگرتووه یان بارك دۆالری وه وسته م هه ر ئه رامبه به
لی الریجانی   عه  به وتووه  چاوی که رچاوانه و سه  پی ئه رۆکی ئرانی به ژادی سه د نه حمه ئه
 بارودۆخی  مان شوه  هه وانیشدا به ڵ ئه گه واگری ئرانی و له گای ههز  ده ربه سه

کانیش   و ئرانییه ی کوردستانی ئرانیش تاووتوێ کراوه م دواییه کانی ئه نائارامییه
درت و   نه و وته ك هانی کوردانی ئه یه  هیچ شوه  به  که رگرتووه ڕزی وه  به نیان له به
  !ن ده رنه کتری وه  کاروباری یه  لهست ده
م   به  نھنیانه وه م کۆبوونه  ڕیزی بارزانیش بۆ ناو ئه کان دراون بۆ هنانه وه ك هه روه هه
زگای میتی  رپرسانی ده ڵ به گه ش له ری ڕه کی سه یه وه  کۆبوونه م له به. بون وتوونه رکه سه

کانی  یاندنه  ڕاگه ت به باره رانیان سه  و نیگه که ڕ بارودۆخه مه رۆشی تورکیا له په، تورکی
 ڕاشکاوی  وان به ودا ئه  و له خۆیی کوردستان تاوو توێ کراوه ربه  سه ت به رهبا بارزانی سه

ی  له سه رکوك و مه  و که که که کانی په  کشه ت به باره  سه ربیوه رانی خۆیان ده نیگه
 !خۆیی کوردستان ربه سه

  
و  ه) رکوکی فا که مسته (ڕز ی کورتی ووتارکی به  پوخته وه ره ی سه واڵ ئامزه  هه  وتارهم ئه
 :تی یه که  لینکه وه ی خواره مه  ئه که

 Kurdistan Observer/Talabani set off to Iran?/Mustafa kirkuki  
  
  : یه وه وت بیم ئه مه ی من ده وه ئه

  جارك کهموو  ك هه روه هه،  هاش و هوش وه وته  دیسان تورکیا که وه نامان بدات ئه هخوا پ
و  بژاردنه کتی و پارتی هه ك چۆن یه وه، کانی ئراق بژاردنه  هه  له وه بینه نزیك ده

بژاردنکدا  موو هه ندی هه روبه سه  ئاواش تورکیا له وه وته که رکوکیان بیر ده بژاردن که هه
  ! پیالن گان وته که  و ده وه بیر دته رکوکی وه که
  

 میتی یست ر دروست کراوی ده هه) مدینانیش ی شه که سیناریۆی بۆمبه (گرت خوا پم نه
  ! نووس سازه رناك و چاره ته  خه م یاریه یدانی ئه  بۆ ناو مه که که  بۆ ڕاکشانی په تورکه

  
   ی ئاونه بوکراوه/لیدس/ریتانیا به/کر هیوا به


