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  ویندار کوردستانی ئه ... ؟ زیره لجه ناتی ئه  نوان کوردستانپۆست و قه  له جیاوازی چی یه

  
م  بت و پت واب ئه ت پ باش نه ردره و سه ئه تا ره چت سه ده ڕز و ری به خۆنه

  شک له به،  ناچم ته و بابه ر ئه  سه زۆر لهم من  به، ک جیاوازترن  یه  زۆر له پرسیاره
ڕکی  ک ماپه  چۆن وه که، م که  ده  ئاراسته وه  خواره تان پۆستان له کانی کوردس نووسینه

کات  ری کوردستان ده ماوه کات و شکاتی جه کوردی بانگی کۆمیسۆینی بای هه بژاردن ده
  وه واری یه ی کورده  کام ڕوانگه ئایا له، ن که ده کاری هه بژاردندا  ا فرت و ف له گوای که

  .ی خۆی بنووست که  دژی نیشتمانه و شوه کی کوردی به یه  ڕۆژنامه  که دروسته
  

با کوردستان ، کوردستان ستی دوژمنانی  ده ک بداته دره و مه هگ  به  ناڕاستی یه و شوه یا به
ریک  ن خه به نای بۆ ده  په  ی که و کۆمیسوۆینی بای هه بژاردنه  ئه پۆست باش بزان که

 چی  و پالنه ئایا نازانن بۆ ئه. رن ین به  به لهرکوک  کوردی که  هاوتی250000 نگی هبوو د
رم بتانگرت و   شه؟تان بیست بۆ بھه ویست بوون  ئایا ئوه؟رکوک دروست کرا بوو دژی که

 باش  ئوه کوردستان پۆست ڕاستی به، هید و ئه نفال بن  هه زار شه200000ڕسوای خۆنی 
ک دژی پارت و  ریکی کاری سیخورین نه خه  که:رانی کورد لی کورد و نووسه  بۆ گهلماندتان سه
  کهم  که ران و ڕۆشنبیرانی کوردستان ده ری خۆنه رتاسه  سه  داوا لهدا لره، تی کوردی سه ده

 ی ئمه،  وه نه ک ڕوون که واوی خه ش بۆ ته و ڕاستی یه و و ئه نه دوور خه  ڕه و ماپه خۆیان له
 دژی   به میشه  ههیکان واه  هه بی که ره  کانالی شۆفینیستی عه ین له که  گلی ده میشه کور هه

تی و چون کانالکی ناشیونالیستی   مافی خۆی یه زیره م کانالی چه به،  وه کاته کورد بو ده
 زۆر کانالی   دیارهوام  به، کات  ده نده ی خۆی پوپاگه که وه ته قازانجی نه   و به بی یه ره عه
  کۆتای به  هم پرسیار به. رین به  و ل ب خه یه مان هه ی کوردی زانی دیکه زیره لجه ئه

  ، م که ش ده کی کوردستان پۆستان پشکه نه  نووسیه  له ک یه ونه، م دنم که نووسینه
  ؟؟ چی یه  زیره لجه  نوان کوردستان و پۆست کانای ئه جیاوازی له ئایا

  
   گاداری بۆ کۆمسیونی بای هه بژاردنئا
  
 یمانی په هاویستی ل هر ب ه سیآان ه حزبیراناودچ  هر لۆ زیآ یه همارژ  ه بزانن آ یهتكا

 ی هو هندن خوی آات هل،  هو هتۆان شاردیم ه هق، اندایآان ه آراسۆیر قژ  ه لیناآوردستان
  هك لت هشاریان ئی هآ هم ه ه ق هت بب ه نڵ د هان بیكستیر ل ه هگین هد، آاندا گهن هد
  ه لیت هشاریك دوو ئ یه هسووپر  ه ه هوونك، چتوت ه بف گهن هو د ه ئی هو ه ئۆن ب هد ه ئ هآ هسووپ
 ی یهر ساژ  هآان ل گهن هن د هد ه م ڕگه  یهت تكاآر ه سووتاو حساب ئ ه ب هو هت ئر ب هس
  .  هو هتنرردا بخوول ه و هینما سلی هداری ئی هند گه یت هس هد
  ) یمانسل-ستپۆ آوردستانی2 یرامنی په( 

   کورد بکات؟؟ ت به خزمه  یه تی هه بابه ن بزانن کام  بکه ردرانه م سه کی ئه ماشایه  ته تکایه
  
 ك یه هو هت ه نی هرآرد ه س ه بی سرووشت آردیآ یه ه هه: بدول ه عیل هع
 !ننوش هآان د ییهاستڕ  هرمان هشب، ت هس ه دیسانپیم ه هق: می برایاد حاجژ هن

 ڕ ه شی هسار هه: فازل عوسمان
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 دیه ه شینت و خو هانیخ، اردنژب هه: ید ه محمڵوگوا یه
 

  هش هكی دیشت.....  و هلداری فا هرپی یعد هس: یتآ یه یشخوراو ه بیكرآاد
  هزترارپت وییارتپ  هر لۆ زیسالمی ئیرتووگآ یه:  هن گهن هد زیع هحمان س هور هئ
 !ژی هن دیتامڤی  هنۆ آ ه ب730 یستیل: ند هشمۆر هیم
 یران هدگن هواداران و د هندام و ه ه ئ ه ل هش ڕه ه هڵما چهم چه  هل: یما چهم چهمن ه
 تآر هرتوو دگآ یه
  ئاوسیكاوپی: یدیز یهن باید هالح هس

 
 ی هنیم نووس هت ئآوردستان ن (ت؟ هس ه دی آورسیشیان ئاسایم ر ه هیشیئاسا: آاروان

 )  هو هآردم هون بۆب
 
 ! ه آوردستان ماو هل) ت یهموآراسید (شتاشوآور ه: اریار زانینداز هئ
 نژوروی هنان دی بادیر ڤه ه دی هآ هسابخان ه قی هارانیرسپو  هك لند هه:  سارایكیدا
  آوردستانۆییخ هرب ه سۆ ب ه بدگن هنھا د هت: ڵ دروان بیش

  آوردستانیمانیشتی نیتآ یه یرشكرت، الل هز مام جڕ هب: ن هند ه لیكآورد
 

 راقدا عیآان هاردنژب ه ه هآردن ل ه نیشدار ه بۆك بواز گهبان
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