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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . . . !!!!ی مافی مرۆڤ؟؟ی مافی مرۆڤ؟؟  رانهرانه  م پارزهم پارزه  پیف لهپیف له

  
نین  ر بۆپکه ڕاستی هه ت بهدا ر سایتی ئیتعات پۆست ڕووئه سه یر له یر سه ڕووداوی سه

ناوی   به  نوسراوه نامه دا بینیم س درۆ وبوختانه  پله وسایته رکم له مۆ سه ئه، باشن
رۆکی  بلیوبۆش سه م جۆرج ده که یه!! ؟؟ ک نوسراوهتۆبن بۆ کو،  وه کوردستانپۆسته

زیرانی  رۆک وه م سه ریتانیا سیه زیرانی به رۆک وه م تۆنی بلرسه دووه، کان کگرتووه یه وته
 ڕیکخراوی بوو ی نه ئاخر ئوه، ن که قادرئه الم که دا باسی گرتنی یه م س نامه له، سوید

ئاخر ، !!؟ن ک بده یه ها نامه ی وه ره قه ن خۆتان له نبدهخۆتا تاکو ڕیگا بهمافی مرۆڤی کوردن 
رۆکی   بۆسه تاکونامه!! ؟ زنتان چیه کورد وهتی ئیداری  یه ر ئاستی سیاسی کۆمه سه  له ئوه
کو   وه پیس خۆتان لگۆڕاوهی داماو  ئوه، رۆکی وتان بنوسن یان بۆسه مریکا بنوسن؟ ئه

ی تر ڕیسواتان  نده وه  ئه شتانه وجۆره ڕاستی ئه م به  بهشر  به  خۆتان لبووه که ڕیویه
  . ، ن وانی تانبکه ی دکتۆری ڕه وانه کی ڕه ن خه که  پیاوی چابن کارک مه کوره، کات ئه
  ی باوکت ناویچیه ئه ها وفس وتیان ئه وتی یوسف  کیان پرسی ناوت چیه کابرایه وتی له 

 کونتان  زار الوه هه  له م جارێ ئوه به،  ی باوکمه  نۆرهواومکرد رچی خۆم ته کابراش وتی هه
واو  م التان ته ریكی کونکردنی خۆتانن ئاخر جارێ ئه وام خه رده چی هشتا به  که تبووه

  . ن  کیتری خۆتان کون تبکه  تاکو الیه کردووه نه
  ب گاته ر به رگرژن ههما  ده نده وه هون ئه  زۆر سه پۆست ئوهرانی هین ی نوسه سته  ده کاکه 

م داباون  رده کی کوردو سه خه ڕاستی له ن به نوسن وچی ئه  چی ئه خۆتاننیه ئاگاتان له
ر  سه تان لبه وکابرایه ک ئه وه، وی ک زه کی تر ژیاون نه یه ستره ر ئه سه ی له  ئه ئوه

ڕاستی  ناوه لهاندا بوو کاتک زیند ساڵ له 30 گۆرانی بژ بوو  کۆلکهک  وتیان کابرایه هاتووه
 گۆرانی  مه  وتیان بابه ئه وه وته مری ئه شۆلی نه کانی ڕه گۆرانیهر ببوو  بهشتاکان  هه
یوت بۆچی  مدا ئه وه چی له  که یه  ئستا گۆرانی بژی نوێ ههنابت رخه م چه  بۆئه کانه چله

قی  ئه نھا به ر هاتووه ته سه ش واتان لبه ڕاستی ئیوه به، ؟؟ یه گۆرانی بژی تریش هه
ج  قتان له ئه، وتوون  تی که یه ره وه کی گه یه ه  هه ش دیاره مه فیفی خۆتان ڕازین ئه خه

  .  ج وه  تاکو بھنته یه ڕاحکی باش هه جه  وپویستی به چووه
نوسینیشداجنو و  تاوان ودرۆ له ت پبت له سته مو جه  تۆهه کاری کردنه مه ئاخر توخوا ئه 
ری مافی  نهنو یت به سی خۆتبکه چی هه کهبت  ر نه به له تان بت هیچ زمانکی دیکه رۆنهد

  . ، !!م الو الدا؟؟ بهیت  خشان بکه خشان وپه و باج ته ریبه ب زه  به مرۆڤی کورد ونامه
ستن  سی قوپاو دژی ڕای چل ملۆن کورد ڕابووه نھا پنج که نت ته که ئاخر مرۆڤ چۆن پنه 

کانی دوکانی  ناو قوتووه  له مه  توخوا ئه و چل ملۆنه  ڕاسترین له وهشتا بن ئمه
ر نیه   هه مانه ک ئه ی وه ره مه  سه کوره!!تاریشدا بووه؟؟ خوالخۆش بوو حاجی عارفی عه

  . یر؟ یرن سه سه
و   دژی ئه چی ئوه دات که  قوربانی ئه یه ده ک سه کات یه  شۆڕش ئه یه ده ک سه ئاخرکورد یه 

ش  ی ئوه وڕایه ئه، ن  شۆڕشه ده ک سه و یه تی ئه رکردایه ن دژی سه  شۆڕشه ده ک سه یه
بت   نه وه رییه روه بات ودسۆزی ونیشتمانپه ندی وڕۆشنبیری وخه زرو هۆشمه هه له
  . !!؟؟  نزیکه وه مووشتکه هه له
 سنوری  یه وه رچوون مرۆڤی ڕۆشنبیر ئه  دهک ندیه ر پیرۆزی وشکۆمه سنوری هه ڕاستی له به 

زمان وپنوسی  بنوست وداگا تی گشتی کۆمه پناوی خزمه نھا له نھاو ته خۆی بزانت وته
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ی  ی پنج کوچکه  نان ئوهری خۆتان پمان م تووسه ل بت به  زۆری گه ره ی هه ڕای زۆربه
کوردو   به رزان کردوه ی هه وته تان جنو و نده وه  ئه نوسن س ساه  جنو ئه س ساهجنو 

 خۆتان شین   س ساه وه  خواره ته تاندا هاتووه غاوه الله ف به ی که که تیه ر کردایه شۆڕش وسه
 چیتان  تان قیاندووه نده وه ن ئهمووتان تووشی فشاری خون هاتوو و هه وه ته ومۆرکردووه

  ی ئوه و زبنه ئایا ئه وه،  یاندووه لی کورد گه گه  یان چی خرکتان به وتووه ست که ده
 جاپیاوی چابن با، !!؟؟ ر گرتووه کی لوه مان کیتر که  که وه ته  دوژمنانی نه له ینوسن جگه ئه

  .  !!؟؟وه خواره رنه یتان وه ی شه هل که لهم بقینن  که  کورهبن  گونیش نه قیه
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  ن نده له
   
   
       


