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   سود16-10-2005
  یییی  ئاسۆ بیارهئاسۆ بیاره ...  ... ستوورکی ورانستوورکی وران  بۆ دهبۆ ده  رمنرمن  شهشه  کی کی   یهیه) )   بهبه((
  

 بۆ ئامانجک نگک ده کرت یان بژاردنک ده که هه موو وتک له هه
 کی تریش به دات و کۆمه نگ ده ده)  به ( یه به لک هه کۆمه، درت ده
کی باش  یه مینه زه، کی باش یه بژاردنیش به ماوه ی هه پش پرۆسه. ) نا(
و  ڕۆکی ئه بت له ناوهر ئاشنا  ماوه ی جه وه رت بۆ ئهخوقن ده
  . نگ بدرت ک کورانه ده نه، بژاردنه هه

  
، دیوه  که ڕۆژک له ڕۆژان دیموکراتی نه، وه ته  ڕۆژههوته که که ده، له کوردستانی باشوور

  به، ی پرۆگرامی خۆی وه ربین و شیکردنه نییه بۆ ده کی یه  و ڕگه هیچ پگه) نا (م هڕای دوو
ست دوو  ده که میدیاکان به وه  داخه به. وه ز و دوژمنانه ری ناحه نگه چته سه کو ده
ردا وستو ڵ ده وستی له گه ش هه وه ئه، قه ڕه یه نه  نگی هه  ڕه نه) نا ( ی ره به، یه وه که زلھزه

ی  که وه ته  و نهناپاکن کان) نا (گری ئا هه، شوینه گره، گات یان لی تنهبت  نه
  . خۆیانیان خۆش ناوت

  
 کبکی له ان خۆیکانی  شکستییهی وه بۆ شاردنه، ی کوردسیۆنالیزمنا وتوی  پاشکهرانی ڕابه

، نارتری هکوددامیش  سهی  که ستووره که زۆر له ده، راندا ڵ داگیرکه  له گهستوور تووژی دهو
  . ر رامبه به ی ره زیکردنی به و ڕا بۆقوقپ غداش به و له  ه ریان بند ستان سهله کورد

نگ  که ده، 2005-10-15ی  ئواره کوردسات*  الموباالتنجانی کورد به ناوزڕکردنی گه
ر  که له کوردستانی باشوور که چیتر سازش له سه یه وه ی له دایکبوونی نه نیشانه، ن ناده

چرۆکردنی ئۆپۆزیسۆنی  که بۆ تایه ره سه. ند ناکات سه په ی که له گهکانی  خواست و ئاواته
ست  ی له ده وه که خوازیاره جه تی کۆندا سه ی ده روه له ده، قامدا هقینه له ش ڕاسته

  . ڕوات نه
  
، وانن پزیسکی شۆڕشی نوێ ن و ئههن  ده پک وه ته ی پشتی نه  ببهنجانی هوشیار گه!  به
  . گیرسنن ده ههیان  که  نیشتمانهبۆ
  
موو   نییه هه وه ی ئه ئه، رز ڕاگرتووه ی رزگاریان به شخه م مه رده الوانی کورد هه!  به

 ستوورکی ی ده پچه  نییه که له وه ی ئه ئه. رکی تیایه بستکی کوردستان گۆڕی داگیرکه
  . رگه ناگرت و له ژیر پیاندا شیتاڵ شیتاڵ بووه دا بهله بازوویان، خوناوی

  
  -:رك کهوستو  بۆ ده به : بنوا نییه ه نجانی کورد پیان ڕ گه!  به

ی  سته ک که جه ڕ بناسنت بۆ یاسایه کو دیلی شه وه یان  که وه ته و ژنانی نه که کچان
بۆ  کات عریب ده شی ته بانگه اهها س هزار که هه، وه ک ببیته شمسری یان به که خاکه
شی  ی گه نده ه خهستوورک ک بۆ ده. زانیدا کوریان بکات نگی نه زه وه شه ستوورک که له ده

زار  شت هه که هشتا ئسکی هه، وونن کان ه کۆمه به  که هشتا گۆڕه، مندان بدزیت
کان له نو لمی  کراوهنفال  ئه که هشتا ڕوحی کورپه، یه ی خاکی عروبه انی تکهزر به

  بیاباندا وونه؟ 
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له * زای دزوی موالزیم موحسن ڕهکه ستوورک  بۆ ده)  به ( الوان چۆن بن!ی به
کانی سلمانی  قامه ڕاکشی ناو شه  رگه پشمه که چۆن دایکانی کوڕ، بینن کانیدا ده ڕه الپه
  . کات ده
  

له ، بجه ه هه ی وه ربینه بۆ سه هاکا شتووه وکانی داڕ نده  به، ساپ قه ی  یده عوبه با که ئه
 قینی هری پ هژ، وه  بۆ دانه بوونی شارداو چاڕی ئیسالم تان خۆی کرد به که)  به (یاود

  . ولردا ر دهۆک و هه سه ی کرد به تیوانی عۆجه هه
  

ی  شه و به ی ئه وه دا بۆ داگیرکردنه نگیان نه الوانی کورد باشیان کرد که ده
لماندیان که  سه. تی یه ک کۆیله وت نه لماندیان که ئازادیان ده سه. یان یه که تانهکوردس

  . یان که کن بۆ کوردستانه مه به ئه، ڕاستی هوشیارن به
  تی کردنه به ئاواتی چل ملون کورد  سووکایه، ستوورکی وا نگدان بۆ ده ده! ی به
  


