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  !ر  ده ینه ده اییدا فتان ده دو  له!ین ده نگ ده  ده  ئیمه!ر وڵ ل ده چاوی سه!   چی تر نییه م وته ئه

  ) * (کر هیوا به: و) ... * ( ئسکۆبار  پپه:ن  الیه له !) ڕاست تی ناوه خۆرهه (ی میدڵ ئیست بوکراوه
  ه ڵ کۆمه گه و له ستوو ق به رتوو و ئجگار زۆر چهکگ یه  وتکی ، زانیومانه ی ئمه وه ك ئه ئراق وه
ڕی   دوای شه لهزك   کاغه سه ر ده سه  له وه کانه ریتانیه ن به الیه کشراو له   زۆردارانه  بهسنورکی

  .  بژاردنانه م هه  دوای ئه وتان بچت له مان و فه و نه ره  به نگه  ڕه،م که جیھانی یه
% ی   نزیکه ی کوردستان که ر چوار پارزگاکه  هه  له دی هاتووه مین به ر زه سه له  پرسکه  وه جیابوونه

  پرسیارك که.  یه ن و سوپا و پۆلیسی خۆیان هه به  ده ڕوه  ی دانیشتوانی گشتین و خۆ به20%  و 15
 و پارتی نی بای شۆڕشی ئیسالمی نجوومه  چۆن چۆنی ئه  که یه وه بت ئه ك بلیۆن دۆالر ده بایی یه

 کۆی   له که  پارزگا شیعه9ر   هه ر پك هنانی شیعستان له سه ون له که ڕک دهکان  درییه عوا و سه ده
ن  الیه ی له ستوره و ده لماندنی ئه  دوای سه  له یه نجامی لۆجیکانه رئه  ده مه ئه.  پارزگاگانی ئراق18
نی بای  نجومه ی ئه رکرده سه.  ی ڕابردوو10نگی  ڕیفراندۆمی ما  داڕژرا بوو له وه کانه مریکیه ئه

  .   خوازیاری شیعستانه وه  دنیایه  ئراق به شۆڕشی ئیسالمی له
  ك نییه ریاچیه  ب گومان ده کهبت   هیچی تریان پ نه نگه  ڕه والوه  گرین زۆن به کان له مریکیه ئه
 بیار  بت که  توانایاندا ده  له تدا کورد و شیعه ڕه بنه  له. تاڵ تاڵ و حه  بیابانی به  له وت و په  نه له
  ر له  هه کان بۆ نمونه کورده. کانیان وته ی داهاتی نه رباره  دهوێ یانه  ده ن که ك بده رچییه  هه له

ڵ هنجانی  رویجی بۆ هه کی نه ڵ کۆمپانیایه گه  له کیان ئیمزا کردووه یه وتن نامه  ڕکه وه ئسته
  . وت نه
وام  رده روا پاو پ به ژنۆ خوناوی هه  و چای تا ئه لیته.  بژاردن نییه  یان هه بژاردنه هه
رگی  تیپی مه. تا مردن بت هه وام ده رده کانی به کوژییه خۆ وه ر کرده سه  له  قائیده–ل  ئه.  وه منته ده

  کانی کورد وشیعه سیاسیه. کان به دانی سوننه ئاره دارهس  لهر سه بن له وام ده رده ر به کان هه شیعه
غدا زیاتر پشت گوێ   کاتکدا کوردستان وشیعستان به  له یانهرک ر شتی پ و پوچ ک به سه له
ی نوان  ت ڕگه نانه  ته–ر هیچدا  سه ت گرتن به سه ر ده سه بن له وام ده رده کان به مریکیه ئه. ن خه ده

 ناچت  وه  له کو ڕۆژك که تاوه هه. روا بوونی نابت  هه وه بنیات نانه.  گرین زۆنیش و  خانه فۆکه
  یه وانه  زۆر له ی که وانه  ئه-  یان کردووه" ف  ره یمانی شه په"  ئیمزای  کانی که  شیعه،زۆر دوور بت

کانیان بن  ره  داگیر که بهی  وه ن بۆ ئه که ی نیازی دی خۆیان ده  قسه  به– بن  که بژاردنه ی هه براوه
  .  " وه کانیشتان بپچنه ربازیه گا سه  و باره  بنکه چت که  بیریشتان نه  وه-  یه وه ره  جتان ده ئوه" 
ال و فرخواز و خوندکار و قوتابی و ژن و  دا و مه  گه ری کوردستان به ماوه  جه دوو س ساه) * (

 گوێ ی  یان دا به م باس و خواسانه  له نده وه رهات ئه ورگیان دهموو تاککی دسۆزی ق ت و هه ئافره
 دی !ی کافر و جوو وه پ خوندنه یان فاڵ گرتن و له مجاره کو ئه  به!بوو م سودی نه  به!کوردستاندا

خۆیی و  ربه  ئامانجی سه بژاردن تاکه رم کات و ستراتیجی دوای هه تی کوردستان نه رکردایه سه
   ! بت وه جیابوونه

 ناو   به  و گۆڤار و بوکراوه  ڕۆژنامه بت زۆرك له ك ده یه فته  هه وه ڕز ئه رانی به خونه) * (
   گرنگه ته م بابه ر ئه سه  له وه ك پشبینی و ڕپۆرتاژ و وتار ولکۆینه کانی جیھانی کۆمه بانگه

م   گرنگی به  خۆشی هنده که له سه  مهنی خودی  خاوه خۆزگه! گرن ڵ ده ندی هه  هه نوسن و به ده
 بۆ  تکایه.  شایانی باس زانی م به  و من هنده یه و وتاره شکی ئه نھا به  ته مه  ئه دیاره. دا  ده ته بابه
  : م لینکه  ئه  بوانه که ته ی بابه درژه
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