
www.kurdistannet.org 
9-12-2004 14:32 

  . طةورة كوردستاين بة ناوي
soransa@hotmail.com 

  
  سؤرانسؤران. . سس. . حح.. .. .. .. ؟؟فةأانسةيةفةأانسةية  يتيتآلآللة ولة و  سةددامسةددام  ئايائايا

 خوصن ثاكي ساكاري و هؤي طشتيشي. ثانايي مصذو بة، زؤر هصندة - ! لص كراوة زؤر ستةمي كورد هةناسةساردي نةتةوةي
لة  كةضي! دةكةين ثص راستة و خصرا بأواي واية  ثصمان،وت هةر كةس شتصكي، درؤزن نني ئصمة زوربةي ونض. بوة خؤمان
  . بوصستص لةوالوة ناوخؤمشان ناكؤكي با دةردي ثيسي. دةشكصني تص ضووين و بة هةپة دةبينني ثاشان
، }ئةنفال{ ن آلتا. كراوة كورد لةسةددام دا  شةوةزةنطي  لة كايت حكوومةيت،كةس نةديوة كان زل و ستةمة لة يةكصك

 هصندة ديوة و كوردستان لة، سةددامتان ضي وضي و شارةودةركردن، دوورخستنةوة، عةزروجةزر، جصنؤسايد، كوردؤسايد
  . نصة من ضةند ثاتةكردنةوةي بة ثصويسيت تؤسكاپصك  كة دپنيام،بيستوة

 و دؤزراوة كادصن دا و تةويلة  لة،زصأة  سةددامة،بووش سةرؤكو جوامصرانةي  ينيآلثؤ لة ثاش ئةوةي كة بة ثاداطرتين مآلبة
ئةو  زوزو زؤر  هةم ثصمان وابو،ناسيانةوة نوقستان يابوي  وةك،كاكيلكةي موبارةكي  خلصنة و،كةپثة، ددان ثشكنيين بة

 وردة فةرمايشايت رصبةري بة طوص شل كردن لة و هةم تصلصظيزيؤن شاشةي بص وةفاي سةر  دةهصننة،لصكةوتوة زةعيمة
  من خؤم،وصنة بؤ كة – سووتاوةكامنا دا دپة كوانوي ئاوري بة سةر  ضؤأصك ئاوي تؤپة دةكرص،قاديسيةية طةندةخؤري
  تةماشاي،تصلصظيزيؤن  بة تابيةت لةسةر،و تةواوي خةپكي جيهان كورد زؤر ثصويستة بة أاسيت. دپسووتاوانةم يةكصك لةو

  . بكةين ذوييةمص كةم وصنة دأاما ئةم
 تآلباري ئاسايشي و ثاراستين و بؤ بةندية نة جص و فيسارة جصآللة ف بةط سةددام  كة،طازدةكةنةوة زؤر جاران هةرضةند

قةتيش  ضاوي بؤ دةطصأم و م من هصندة بة تامازؤييآل بة،-  ئاسايشيش لة زؤر جصطة بؤ دةرمان نية –ناكرص  ئاخةفتين لةطةپ
قةراغ  كازينؤطةيل  لة،كةوتوة كؤست زةالمة ئةو ئصستا بپصي! كاكي خؤم ”دةپصم  وةأةسي جاران بة  زؤر،ناكةوص بةر ضاوم وة
 ثوورزا، شرياك ئامؤزا لةطةپ، }مصديتصأانة {  نصوةأاست سثي زةرياي كةسكةكاين بنارة  لة،فةأانسة الجوةردي ي}ساحيل{

  ؟ !غافپ دپي ئةي ”؟نةبص شت و مت و جةكبلةك ، رؤلصت طةمةي خةريكي، خؤيدا شروصدصري خاپؤزا و ثووتني
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