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لی   وعهمک بۆسایتی کوردستان پۆست وه..  بن نایه ڵ له نده ی گه وته  به بارزانی چیایه

  ریم ئارام که. ... بدول عه
  

رانی  ی خونه ی من و زۆربه وه م ئه  به  یان ناوی خوازراو نییه نازانم ناوی خوازراوه
ر سایتی کوردستان  سه  له ه نزیکی دووساناوک) بدول لی عه عه (  که وه  گومانه ته خستووه
ر  سه له ی نه واو ونه م تاکو ئستا ناوی ته  به وه کاته وا بو ئه درۆو بووختانی ناڕهپۆست 

ناوکی   به  بۆیه وه ته کراوه کانیدا بو نه ل نووسینه گه  له سایتی کوردستان پۆست ونه
 یان  مال موختاره مال جه کهکانی یان نووسینی کاک   نوسینه زانین واته خوازراوی ئه

  .  وه ته وبووه ی بو نه واو ونه  تاکو ئستا ناوی ته  بۆیه ریفه نووسینی تاهیر ساح شه
مکی  ر قیه  هه کی ناشیرین و دوور له یه شوه  زۆر به که یه  ماوه بدوول ناوه لی عه و عه ئه 

  ڕه  دوو تاس الپه فتانه  نووسین وههر  سه ته وشتکی کورد هاتووه ر ڕه هه نووسین و دوور له
و   ئه  پی وایه ره و براده مر ئه فا بارزانی نه رۆک مسته  دژی سه وه کاته درۆ بووختان بو ئه

ر   سه بته مان ئه که وه ته ی نه ر کرده  سه ر به رانبه  به  درۆو بووختان و بویژدانیه جۆره
 من  دیاره،  ڕۆکردووه ست خه ویان ده ئه ی که  الوازانه زهس و ڕبا و که و یان بۆ ئه وتن بۆئه که

م  مر بکه فا بارزانی نه رۆک مسته بات وماندوو بوونی سه خه  باس له مترم که  که وه زۆر له
فا بارزانی  رۆک مسته باتو ماندوو بوونی سه ی خه وه ر ئه به م له که ر دووهۆکار یه به له

ن  ده مر ئه مان گواهی بۆ بارزانی نه که له مژووی گه م  دووه یه بۆکردن نی  ئاماژه پویستی به
 خۆم  نزمترم که و ئاسته  من زۆر له  بۆیه ردی کورد بووه کی بورو پاکو بگه یه رکرده  سه که
  . م مر بکه فا بارزانی نه ری مسته روه سه م باسی مژوی پله  بده وه ی ئه ره قه له
  وه  شاری سلمانیهنجانی  الوان وگه ک له یه سته ناوی ده م بهناوی خۆ من بهدا  من لره 

رانی کوردستان  ی نووسه سته ڕزو ده رانی به  پش چاوی خونه ینه خه ک پرسیار ئه کۆمه
رپرسی کوردستان  مال موختار به  داواکارم کاک کمال جه وه. ن مانه ویش ئه ئه پۆست که
   . وه  بداتهانم م پرسیارانه می ئه پۆست وه

مر  فابارزانی نه مان مسته که وه ته رۆکی نه تان بۆسه  درۆو بووختانه و جۆره  به ئایا ئوه-ێ
  . ن؟ کی کوردستان بکه  خه تك به هوت چ خزم تانه ئه
کاتکدا  مر له فا بارزانی نه  درۆ وبووختان کردن بۆ مسته  له ستتان چییه به  مه ئایا ئوه-ب
 ساڵ 50   زیاتر له تی وشۆڕشگیدا بوو وه ی کوردایه خانه فات کردنی له تی وهتا کا و هه ئه

  . ؟ وهدا ستی بۆ دوژمنانی کورد نه و ده  بۆکورد ماندوو بووه
موو  هه ک و دژی  یهکو  وهنالل سعودو مام جه کاک مه کانتاندا دژی نووسینه  بۆ له وهئایا ئ-ج

  . فا؟ وشیروان مسته کاک نه له   جگهکتی وپارتین تی یه هرکردای سه
 دژی  وه نه  بو بکه و جنوانه  ئه سپرت که فا ڕاتان ئه وشیروان مسته  کاک نه ئایا ئوه. د

فا بارزانی  رۆک مسته  وسهیکتی و پارت تی یه رکردایه سهالل و  سعود و مام جه کاک مه
  . ؟مر نه
  . ؟ تانه که نی ئابوری سایته یهفا پشتگیری ال وشیروان مسته ڕز کاک نه ئایا به-ه
ی   ئیتر وتهن فا ناکه وشروان مسته نھا باسی کاک نه ته ی بۆچی به  ئه ر وانییه گه  ئه-و

  . ؟ن تی کورد ئه رکردایه موو سه هه می نووسین به  قیه ن و دوور لهستراوو ناشیری به هه
  . منن؟ل  بۆمان بسه بدول ناوی خوازراو نیه لی عه ر عه گه ئه-ز
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  . رانیش دنیابین و خونه مه تاکو ئ وه نه مان بده  پرسیارانهم می ئه  وه وه گه  به  به تکایه-ح
و  من له که ر پرسیاری یه  به  ئوه وه  له  جگه  وه نه ده می ڕاستمان نه ر وه گه  ئه وانه پچه به 

کتی  تی پارتی ویه رکردایه ود وسهسع الل و کاک مه دژی مام جه تان که گشت درۆو بووختانانه
و  می ئوه  دا ناچارین وه ئاینده ش له ئمه، وه نه که بو ئهمر  فا بارزانی نه رۆک مسته وسه

  .  وه ینه فاش بده و شیروان مسته کاک نه
  . س بیکات رکه یه هه ش باجی خۆی هه ه هه 
  
  

  / شاری سلمانییالوان ک له یه سته باتی ده له
   

  ریم ام کهئار
5/12/2005  

  سلمانی
  


