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   مه حه خاه.. .؟؟ بۆ کورد نگدانه ی ده که) ی االتحادیطالعراق الدیمقرا (نگان بۆ ده
  
 ی م ئایا ووشه که ری هژای کورد ده  خونه نگدان بدوم پرسیارک له ده ی له وه ر له به
و چ هزک یاخود چۆن تیرورکراو ک ، کرا رخوونه ده به چی لھات و چۆن دیزه) فیدرالی(
) فیدرالی (ی مانی ووشه پستی نه ی تیرۆر پبه ر ووشه گه  خۆ ئه؟یه وه که یرۆرهپشت ت له
العراق  ( یه م شوه کات به بژاردنی ده ی میدیای کوردی بۆ هه و ریکالمه بوو ئه بت ده نه

خۆیان ) ی االتحادیالعراق الدیمقراط (ک  نه هبوای) ی االتحادی الفدرالیگالدیموقرا
ی عیراقکی  وه ستکردنهر بۆ درو نگدان هه دهچت  ده وه م له به، کی  خه چاوی کردایه نه

  ته سته دهو ی له خنه رهسکیش نابت   بۆ کهبت و ی یاساو ڕسا ده رچاوه سه  که نویه
  . دا  ئایینده له بت کوردستان و عیراق ئهباشوری رداری  سه کهبت  هه
  
  شداری له ڵ به تاکی کۆمه دات به ماف ئه  که یه وهو مۆدرنترین شنگدان جوانترین  ده

م   بهبتیش ت سه شداری ده بهکان   شوه ک له یه شوه بهتدا بکات و  ی دیموکراتیه پرۆسه
ی  که که رئسک خه تا سه کهدا کوو عراق ی وهوتو دواکهو   رانووتکی و بژاردن له ئایا هه
ت  باشترین مییله دا نانن و خۆشیان بهکتر یهئازادی   دان بهن و که کتر ده تی یه دوژمنایه

وتنی پ  رکه یمانی سه و په دنیا یتان واوی میلله تهر  سهند ناردونی بۆ   خواوه نن که دائه
نگ  من خۆم ده، بت  نه دواوه زتنی له گه نجه پهشیمانی و   تا په؟بت وتوده رکه سه، داون

ڕاوکی و ترس و  راقی و جارکتر توشی دهع  به وه بمکاته  کهم ردنک نادهبژا بۆهیچ هه
نتی   گره وه ترهیرک سه له،  وه فال و کیمیایی بارانم بکاتهن ئهرز و کوشتن و بین و راونان و  له

ب  ره ی عه وه ته  خاکی نه شک له  به ی نابته که خاکه کی باشوری کوردستان که خه  بۆ چییه
من العالم  و ان العراق جز) (رموی فه (ماندا که واووه  خه مانه ڕله ناو په له) عمرموسی (ک هو

شدا  مدواییه ی له مهندا م ئه  که هستور دهو   ئه ناو وه  فیدرایش دننهیاخود) العربی
کان  کوردیه  ر ناوچه سه عریبیش له ته و ی کوردان  قیبله وه بته رکوکیش ده کهیا، تکیانکرد ئه
ی  ناوه و  ژرئه  له وه گوزرته بیان بۆ ئه ره خۆرانی عه یان موچه ده  به  رۆژانه  کهتدگیر هه

ک  کانمان وه شه چاوڕه به ره ر برا عه گه توانین بین ئه دا ده لره.  موانه عراق موکی هه
شک  به باشوری کوردستانیش بهنن و  بونماندا ئه ی کورد دان به وه ته نه شک له به
 ن  مۆربکه وبریاره دا ئه) یوئن (ستی رده سه ن له ئامادهن و  که ده  پناسه وره کوردستانی گه له

  رکاتک له رجک هه مه ی عیراقدا به وه دروستبونه ین له تییان بده توانین یارمه هش ئ ئمه
تی کوردی  هو و ده وه ه عراق جیابین بت له ان هه بۆمش  ئمه وه نهوز ب پاشگهخۆیان یمانی  په

   ..زرنین بمه داانخۆم
  
کانی پاراستنی کوردو خاکی کوردیان  رجه  مه نیم که تاوانبار دائه  به وانه لۆمن ئه گه

کیس   کوردستانیان له  که تی نوی عراقداو هاتوهاواریشیانه سه ر ده سه پان به سه دانه
   !!!چت هئ
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