
سمانی زاگرۆس                                            نامه یه ک بۆ که نای ئا

له فزیۆنی زاگرۆس                                  به رزان ستافی ده نگ و باس له ته 

که،که ڕۆژانه له ته له فزیۆنی زاگرۆسئه وه ی لره دا ده مه وێ له سه ری بدۆم ،ڕاست کردنه وه ی ھه ه یه 
ه  سه رۆکی کوردستان که ڕاستی یه که ی دووباره ده بته وه، ئه ویش ناو ھنانی به رز  مه سعود بارزانی یه ب

ردستان   ئه مه و له ھه مان کات دا ھه ردوو  که نای ئاسمانی  کوردسات  و کو٠سه رۆکی ھه رمی کوردستانه
٠تی ڤی و به شوه ڕاستی یه که ی ده یخۆننه وه 

مکی پ شکۆداردا  و به ئاماده بوونیبگومان الی ھه مووان ئاشکرایه که به رز مه سعود بارزانی له مه راسی
راوی ھه رمی کوردستانه وه به پ یچه نده ھا میوانی ناوخۆ و ده ره وه له ال یه ن په رله مانی ھه بژرد

نوێ ی عراق دا  ھه رمی کوردستانب یارک به سه رۆکی ھه رمه که ھه بژردرا،ھه روه ھا له ده ستووری 
٠ل  کراوه دا باسیانجندچهلهو سه رۆکه که ی 

ته ھه ر چوار پارچه که ی ،دیاره که ووشه ی کوردستان  به ته نھا ھه موو کوردستانی گه وره ده گرته وه، وا
٠اشووری کوردستان ده گر ته وهبه رز مه سعود بارزانی سه رۆکی یه کک له پارچه کانی کوردستانه که ب

ه یه کی زۆر گه وره یه چونکه له به م  به کارھنانی کوردستان ته نھا بۆ ئه و به شه ی کوردستان  ھه 
٠قه واره ی کوردستان که م ده کاته وه

ان ووشه ی کوردستان ته نھا شاریله م با ره یه وه حه ز ده که م سه رنجتا ن بۆئه وه ڕابکشم که له ئر
ا بوو، بۆ ئه وه ی ئه و به شه یسنه ده گرته وه،ئه مه ش له سه رده می شای له ناو چوو پیالنی بۆ دانر

 بچوک بکرته وه، وه  کوردستانکوردستان که خۆی له چه نده ھا شار و شارۆچکه و گوند دا ده بینته وه 
٠ه ته وهبریتی ب ته نھا له یه ک شار ،تا ئستاش به داخه وه به و شوه یه ماو

 
  ھیوادارم ئه م ڕاستکردنه وه یه و ڕز و خۆشه ویستیم قه بوڵ بکه ن 

                     شه ماڵ نه وڕۆی18.12.2005  
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