
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 14-10-2005 17:10 

1 

  
  سس   بکه بکه  خولهخوله. .. . .. !!!! کارتۆنی کارتۆنیدیموکراتیدیموکراتیکانی کوردستان و کانی کوردستان و   پارتهپارته

  
  !!!وت؟ که ل نه یکی تیادا هه رکرده  سالدا سه40 ه میلیۆن کورد و ل50

  شت؟  بۆ ئمه نابین به ن باشه که لکیش پرسیار ئه ئینجا خه
  

رایه و پویست کو روون و ئاشک چونکه وه، م موکراتی کوردستان ناکه  من لره باسی پارتی ده
پارتی ، کیه کی یا خود هۆزه خلهموکراتی کوردستان پارتکی  پارتی ده، به باسکردن ناکا

وت که ببت به  خه ش نه وه یالی ئه ک به خهیت هیچ سۆران قه، ی بارزانیه ماله بنه
ار و تی تیادایه له ک نجه مۆری دیکتاتۆریه یه که په وه راسته زۆر شت هه. که سکرتری پارته

هیچ  الم به، ن  بکه  ته م بابه ر ئه سه توانن گفتوگۆ له ن ئه لکانکیش هه کانیان وه خه وه کرده
  . لگای کوردیان پاراستوه ما کانی کۆمه بت بنه نه
ی  باشه ئمه که، د بو وا ناوی به ی بو ئهسر کور سه  سال له30ی  نزیکه، ددام ی دیکتاتۆر سه

  بت؟ د ئه الل به ی ناوی مام جه باشه که، ین که پرسیار له خۆمان ده
، کتی نیشتمانی آوردستانه ی یهسکرترو   ساه ئه40ی  وه نزیکه ی من بیزانم ئه وه خۆ ئه

وت؟ من نالم با  که ل نه  میلیۆن کوردا پیاوکی ترمان تیا هه50له ، وه  ه1966ر له  هه
توانت  و ئه رۆک بت؟ ئه و سه ر ئه ههرجیش نیه  م خۆ مه لگرت به ت هه سیاسه ست له ده
ست  کتی نیشتمانیش ده ناو یه تی کوردیا و له ریای سیاسه دارک له نو ده ت مه کو سیاسه وه
  و سکرتربت؟  ر ئه رت نیه هه س شه به، کار بت به
 و پش بردنی پارت و کوردستان و ببن ره ن بۆ به لک ملمالنکی پاک بکه خه ێ بدات بهڕبا 

گرده ، اشتی خوازهموکراتی و ئ مان پارتکی ده که پارته!!! خر م نه به. به سکرتری پارت
کتی  دات و پارتی یه ی له وێ رو ئه و شتانه که وا ئه، ی بۆ دروست کردوین له سلمانی مژه

مریکی  ی ئه س ی گه الس ڤه کانی له جاده و کۆنه، نیشتمانی کوردستانیش چاک ئاگاداره
سه سزا  و که گی گرده مژه خراپ بت ئه به چاره، وێ ر شتک بکرت له گه لکو ئه به، اداترون
رکرده   ساله هشتا سه40بۆیه ، وروپا دیموکراتی ترین له ئه، کتین الم ئمه یه به، درت ئه
  . گۆراوه مان نه که

  . تۆر فواددک، بی سیاسی کته کانی مه ندامه ئه ک له ر باسی یه ئینجا با بینه سه
بات داو جگای  نکی زۆری کوشتوه له خه مه ره و راسته ته دکتۆر فواد کابرایکی تکۆشه

ندامکی نوی  ند ئه وه هاتوه ئمه چه مان شوه وابزانم کاتی ئه  هه الم به به، شانازیه
تی ئیمرۆی  ل بیرو رای ئیمرۆ و ستراتیجیه گه ین و که له ی دا که بی سیاسی په کته مه

نکوردستان و دنیا بگونج .  
کانی  هندام ی ئه چونکه زۆربه، م که من باسی دکتۆر فواد ئه وه هۆکار نیه که الم ئه به
  . وره بون ندا زۆر گه مه ته بی سیاسی له کته مه
ره و   ووالت بههو، ن که کانمان را ئه وار و رۆشن بیره مو خونده کو روون و ئاشکرایه هه وه

ی  په (یشن کۆممیونیکهندازیاری  زار ئه بت؟ کاتک که به هه باشه چۆن وا نه. چت دواوه ئه
  ی دکتۆر فواد که شوی کردوه به الم کچه که به، یه مان هه) ئیتساالت، ندی کردن وه

وه بون دوای  که یه کو گرل فرند و بۆی فرند به ند سالک وه ی چه وه ئینگلیزک دوای ئه
ندازیاره کانی کوردستانمان  چت ئه له وه ئه. زیر وه کوردستان تا ببت به وه رایه وه گه ئه
بو  ندازیارک نه موو کورستان ئه  هه ینا دووباره لهگ زانن ئه موی کارتۆنی بن و هیچ نه هه
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ت هیچ له بارو دۆخی کوردستان  نانه که ته. ی دکتۆر فواد که زیر جگه له کچه ن به وه بیکه
تامی چای ، یه نازانت گرفتی چیان هه، وه که نه  ئهیرنازانت کرکارمان چۆن ب. نازانت

ریتانیا  ی له به وه ئه، و ر مانگه شه خوندنی به، الوی ئیسقان و چه، و کردوه  خورمای نه به
ل  گه له، دیسکۆ کانی لۆندۆن فری بوه دانس کردنه که له، ی که خونده له فری بوبت جگه
  . وه ژیان شوی پی کرد ند سالک پکه ی که دوای چه بۆی فرنده که

کان و  نجه جارکی تر وتیان گهر  گه الم ئه به، م خه و باسه دا ئه ر چۆنکی بت من لره ئه هه
ره  بکه بیر له وه، ره وه وه بکه ره ی سه کانمان بۆچی ووالت ج دلن بیر له مانه رۆشن بیره

هید بونی مامه  ولر له رۆژی شه  هه کتیم کرد له فزیۆنی یه له یری ته رجار من سه ئاخه، وه
بت چ  بیت؟ ئه رت چی ئه هئیتر چاو، کرده وه لیم حافزیان ده بدول عه ریشه یادی عه

   بت؟؟؟ وارۆژکمان ههژ
  

  !!!!!!!!!!!!تی پ یه؟؟تی پ یه؟؟  م ک منهم ک منه  بۆ کی بیکهبۆ کی بیکه
  س خوله بکه

  


