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  نجانی شاری سلمانی ک له الوان وگه یه سته ده.. .رنج یی وسه گله ڕز نت بهسایتی کوردستان بۆ 
  
تی کوردستان پۆست  زاکه می سایتی بنه کاتی دیاری کراوی خۆیدا وه  له ڕزان ئمه به

ورا ی وترسنۆک نهخۆش  رون نه ری خۆفرۆش ودهمال موختا مال جه  کاتک که وه ماندایه
 و  وه کرده تان بو نه ی ئمه که  وتاره م ئوه به،  وه هت  بدا واکانی ئمه  ڕه می پرسیاره وه

م   ئه بوو که وه بیانووتان ئهی  وه کردنه هۆی بو نه لهی پرسیارمانیکردن   ئیمه به کاتک که
  . ی براکوژی وه ت بوونه هۆی دروس بته ئهکان ناکات و  ییه وه ته نه له سه  مه ت به خزمه  شتانه

  
 سایتی   ئاشکرایه فامان هنابوو که وشیروان مسته  ناوی نه ی ئمه وه ر ئه به ش له مه ئه 

کتی  نی شۆڕشگی یه ردوو الیه ههومان  که له  دژی گه ستی ناو براوه کوردستان پۆست ده
ومام ود بارزانی سع ڕزان کاک مه نیشتمانی کوردستان وپارتی دیموکراتی کوردستان وبه

  . بانی الل تاه جه
  
  وه تانه که ڕزه  به سایته  له  سایتی کوردستان پۆست ڕۆژانه له کاتکدا جگه ن له ش ئه ئمه 

الل وکاک  کتی وپارتی ومام جه ر یه سه کته کان ئه ی ڕاستییه وانه واو پچه هرشی ناڕه
 بۆچی  وه ی ئه فا ئه وشیروان مسته  نه له ی جگهکت تی پارتی ویه رکردایه واوی سه سعود ته مه
ڕی براکوژی دروست  وشیروان شه نھا باسی نه ڕی براکوژی دروست ناکات؟بۆچی ته شه
وشیروان  نه  که س ڕوونه موکه  الی هه م دیاره که  نیشادا یه دوو واتای بۆئمهش  مه ئه، کات؟ ئه

ن  ده ست ئه ده نی خۆتان له ش بالیه ات ئوهر وابو گه ئه م  ڕی براکوژیه دووه ماۆستای شه
  . تی تایبه  بهپانی کوردستان ر گۆڕه کانی سه  نه گشتی والیه ری کوردستان به ماوه الی جه له
  
، کرت ڕی لنه  تاکو شه ولر کوی پیرۆزه وشیروان بوو وتی هه دا نه12/1995مانگی  له 

بین ش  ئمه  مافی خۆمانه .!؟جیھان  له ترین گونده وره کو گه  به ولر شارنییه هه
کتی  تی پارتی ویه رکردایه الل وکاک موسعود وسه مام جه ک له فا نه وشیروان مسته نه

،  چل سای ڕابردوو ی زیاتر له  بۆماوهڕی براکوژی بوو و مامۆستا شه کو ئه  به پیرۆزتر نییه
کی بچوکو  یه رکرده ن باسی هیچ سه س بده که ش یان ڕگا نابت به  داواکارین ئوه بۆیه
  . فاش بکرت وشیروان مسته ن باسی نه بت ڕگاش بده ی کورد بکات یان ده ره گوه

  
یان جارکاک حاکم قادر وکاک  دا ده ی ئوه  که سایته ر له  هه وه ر چاوی خۆتانه به به 

کتی وکاک فازل میران  نی یه الیه له ..ت وهتد تاح وکاک کۆسره ر فه اک عومهختیارو ک البه مه
نی پارتی  الیه له ..سروربارزانی وهتد د وکاک نچیروان بارزانی وکاک مه مه المحه ومه
سعود بارزانی  الل وکاک مه  مام جه  له  جگه مه ر ئه سه ته وا هرشیان کراوه ی ناڕه شوه به
  گرتووه  نه انهس وکه ڕزتان ڕگاتان له م به بهر  سه کرته وایان ئه هشی ناڕه   ڕۆژانه وه ئه
ر سایتی کوردستان  سه کانمان له ندک ڕاستی ڕووداوه  هه م کاتک ئمه به، ۆئاگاداریتانب

   بۆیه وه داین بو بکرته  ڕیگاتان پنه  ئوه وه فا ڕوونکردبووه وشیروان مسته پۆست ونه
تی  رکردایه  دژی سه وه نه  بو بکه گه  نوسینی ببه ن که ده س مه که اکارین یان ڕگا بهداو

س  ندک که ک نووسین و باسکردنی هه نه، ن س بده مووکه هه بهکتی یان ڕگا  پارتی ویه
 وشیروان وانی نه یه وانابت په  ڕه وه  ئه چونکهندکیشی یاساخ  وابت و هه  ڕه الی ئوه له
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زوی خۆیان  ئاره  به وه شه ی ئوه که ره  تکۆشه سایته ند سایتک به ر چه سه فا له مسته
م ڕگا  ستن ڕگایان پبدرت به به کتی هه تی پارتی ویه رکردایه درۆوبووختان بۆسه

  و جۆره  ئه وه یینه ش ئه  جارکه بۆیه، وشیروان بکات درت باسی نه سیتر نه که به
   ..!؟نت یه نی ناگه بالیه  وته سوکه هه
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