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  ندی قشبه ریوان نه مه.. !!. رۆك  سه حمك به ره
  

مسا و  مانیا و ئیتالیا و نه ریتانیا و ئه مریكا و به ڕز مسعود بارزانی بۆ وتانی ئه ردانی به دوا سه
ی دبلۆماسی و سیاسی و ئابووری بوو بۆ  وره وتی گه سكه وتن و ده رآه ی سه وه  له ڤاتیكان، جگه
نھا   ته یمانی آوردستانیش آه  هاوپه730ری دنیایی بوو بۆ لیستی  ین فاآتهتر وره آوردستان، گه

ردان و  و سه رۆك به ، سه وه آاته مانی عراق جیامان ده رله بژاردنی په  هه ند رۆژك له چه
 و  وه ر و هاو وتیانی آوردستانی گورجوگۆڵ آرده نگده ی جاركی تر ده  دبلۆماسیه وتنه رآه سه

شكی زۆری داواآاریی و   دا هاووتیانی آورد به15/12/2005بژاردنی   هه آرت له ش دهڕ چاوه
رۆآی  تی مسعود بارزانی سه ت و دبلۆماسیه یبه  قوربانی هه نه زایی و بئومدی ناوخۆییان بكه ناره

  . رمك نھا حزب و هه ك ته  بوو نه وه ته ی نه رآرده ق سه حه  به آوردستان آه
 آادیرانی  ندك له ی هه زموونیه م ئه زانین و آه و لنه  ئه رانیه ی نیگه  و مایه رنجه ی جگای سه وه ئه

پارتی و (تدار  سه ردوحزبی ده تیش هه تایبه  به آانی آوردستانه ڕاستی حزبه  و ناوه وه خواره
  ، )آتی یه
آاری و   و آوتله ت و آوتله حسوبیه مه و  مای خزم خزمنه ر بنه سه  له  چونكه و آادیرانه ندك له هه

نھا رازیكردنی   ته ست نییه به وا هیچ شتكیان المه بژردراون، ئه راپۆرت نووسین دانراون یان هه
ی،  آه  حزبیه رپرسه ی زیاتری خۆی و به وه  مانه آاته  ده بت آه ترنه وره خۆی گه رپرسكی له به
ی  وه مای آۆآردنه ر بنه سه وت له یانه  ده یه  هه ند و آۆمیته هب و مه رپرسی لق و ناوچه ندك به هه
ی  ره فزۆن و الپه له ی ته شاشه وتن له رآه دار و ده ی بریقه  و قسه وه ك و وتارخوندنه خه

ش  وه نھا به تنن، ته ه تی آوردیش بخه رآردایه آانیان بپارزن و سه آاندا آورسیه رۆژنامه
آانی  ك بت خواسته یه رشوه هه  به نگرانیشیان آه ندام و الیه  ئه نه ده و ڕنمایی دهك ستاون به وه نه

ر شواز  هه دی ئیتر به بھننه) آان نده به رپرسی لق و مه آانی به خواسته( بین  حزب یان باشتروایه
م   بتوانایی و آه هك بت ل یه  ی دهۆك نمونه6/12/2005آانی   روداوه یه وانه ر نرخك بت، له و هه
آانی  ی شار و ناوچه  زۆربه دنیام له  آه آه ره ڤه منی ده رپرسانی حزبیی و ئه به ندك له زموونی هه ئه

ر  سه  له ن آه زموون و بتوانا هه مئه منی آه رپرسی حزبی و حكومی و ئه آوردستاندا آادیر و به
قلیدی رنمایی   ته-راتی  شوازكی موخابه راون وبهتر دان وره رپرسانی گه ت بۆ به حسوبیه مای مه بنه

  م شوازه ئه!.   باوی ماوه وه می چاوسوورآردنه رده  راپۆرت نووسین و سه آراون و هشتا پیان وایه
آان  ه خول بكات و هه ده خسی ته شه رم به رۆآی هه ی سه وه هۆی ئه ته ش بووه رچووه سه آۆن و به

ی دنیایی بوونی  ی رابردووش نیشانه ند ڕۆژه م چه آانی ئه وتن و دیداره پكه و چاو وه راست بكاته
م  بۆچونی من ئه  به آانی آوردستان، آه  حزبی و حكومیه رپرسه به ندك له كی هه  بكه  له ڕزیانه به

ژی رۆ  تا له كی نییه  و هاندانی خه وه نھا بۆ آۆآردنه ڕزیان ته ی به وانه دیدار و آۆبوونه
آی داڕژراوی  یه رنامه جكردنی به كو جبه نگدان بۆن، به آانی ده و سندوقه ره  دا به15/12/2005

تتدا  ناو حزب و حكومه  له ی آه  ناوخۆییانه موآووڕیه  و آه ه و هه ی ئه وه تی بۆ راست آردنه خۆیه
آی  یه شوه  به وه آانه بژاردنه دوای هه رم له رۆآی هه ی سه آه م پالنه آه ڕش ده  و چاوه یه هه

ك بیاری   آۆمه وه ئستاشه ر له  هه شه وانه بت و له ی ئیجابی هه وه نگدانه رچاو ره ر و به آاریگه
م  چت ئه یاد نه مان له وه بی ئه م ده به. جیی بكات  جبه15/12/2005وخۆ دوای   راسته دابت آه

ر حسابی خرایی  سه آانی ناوخۆ له آاریه  و ورده آشه  رم به رۆآی هه ی سه رقابوونه سه
  . بت تیش ده وه ر ئاستی عراقی و ئیقلیمی و نوده سه مان له آه وتنی آشه پشكه
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