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   وه یامنره  سایتی په له
  

  جمال محسنجمال محسن ...  ... !!مم  ردهرده  کانی سهکانی سه  رهره   هیتله هیتله ڕووتان ڕووتان  تف لهتف له
  

com.yahoo@muhsin_jamal  
هۆی  ند مناک به وای کوژرانی چه هه، واڵ زگاکانی هه  ده هییم جار ن که رچی یه گه ئه

   مناڵ له22 کوژرانی  ت به باره وای دونی سه م هه به، نن یه  ڕابگه وه یهیهرشی تیرۆریست
مسای   ی ئه7ی ی مانگ که ساته  کاره مه ئه.  وه  جارکی تریش دی گوشیمه د هل ی به شارۆچکه
 ئینسانکوژی  ته به هه. تیا تیاچووتدا منای ) 33 (  زیاد له  که وه مهغدای بیرهنا شاری به

  ویجه  حه ند کوردک له چه   که یهیمن جیاوازی نبۆ .  زینه ک ب دته ر کویه  هه له
   له یهیم عزه ی ئه که بۆ من کوشتاره. کوژرن ب یان تورکمانک ئه ره ند عه یان چه، کوژرن ئه
کانی  وه قینه کانی موس و ته ره جزه  و مه  حله فرۆشی له ی بازاڕی میوه که وه نهقی غدا و ته به

  ومی و تایفی له تی قه فره ی نه وه رزکردنه  و به مه  و ئه که ک یه دا وه یانهیو دووا کوردستان له
.  یهیستی سیا یهیزع ک وه ت و یه ک سیاسه می یه رهه به. . . . . ف و جه غدا و نه رکوک و به که

.  وه کانی ئیسالمی سیاسی ل زیندوو کردینه  متبووه حشه ی عراق وه" ڕزگارکردن"ی  پرۆسه
، کدا یه ردی دا به  پشتیوانی خوا ووتکی داگیرکرد و دار و به جۆرج بوشی خونژ به

او و ئ. هاتوو ست نه ده رگیز به ونکی شیرینی هه  خه کی کرده ئازادی خهت و ژیان و  منیه ئه
ی خوا  م پیاوه ئه! هاتوو رگیز نه ی هه" گۆدۆ " کانی ژیان بوون به یهیبا و پداویست کاره

دامی تری   سه چکه یان به کرد و ده" ڕزگار"دام  ست سه  ده کی له  خه ی کرد که وره خرکی گه
، ری عفه جه، نعال شه، بی له چه، الوی عه، ر  یاوه ک له فی کام یه له مه.  دانا وه دیارمانه به

ئساتی   مه ر ئستا له ی هه وانه موو ئه بارزانی و هه، بانی تاه، کیم لحه ئه، در سه، سیستانی
! ؟ دام پاکتره  سه له، ن که ند ئه مه وه خۆن و خۆده ک نان ئه ک و کوشتار و برستی خه خه
  لمن؟  م بۆ بسه وه توان ئه س ئه که

.  وه ستانه کانی هه  گیان بووه  نیوه یهیبوو بنالدن وه ی بوش بۆ عراق ئه که خر و بره
وتن و  ر دی پشکه  مۆزمی سه دری کرده سه. ک  گیانی خه ردایه کانئ به یهیرقاو زه

ی   ئمه ها له  حاکم و یاسا و ژیانی ملیۆنه ئیسالمی سیاسی کرد به.  عراق ئازادیخوازی له
بۆ خوای ، ک بوش وه، شی که ئیسالمی سیاسی و تیرۆریزمه.  و چنگ سوورانه ست ئه  ده دایه
تا بۆ  وه ن و ئه که ج ئه جبه) کتب علیکم القتال (وانیش ئه.  ن و ناوی خوایان لھناوه که ئه

مال  وان مناڵ له ئه، بی زهه رستی مه په شنکردنی کۆنه ری و باوه گه ی تایفه وه زیندووکردنه
 ک  الیه کانیان له یمانه سته وهاوپه بووش و بلر و دار و ده. وال مانیش له کووژن و ئه ئه
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موو  ک هه الیه و تیرۆریزمی ئیسالمیش له) ر حوکم دایانناون سه وان له  ئه  که وه شه وانه به(
دا  ژیان کیان له یهیچ تروسکای. "کان شه  ڕه ڕۆژه "  به کیان کردوه کانی ژیانی خه ڕۆژه

ی   پرۆسه ی له وانه موو ئه هه.  کشاوه هه" هۆلۆکۆست " گای عراقیان له ؟ کۆمه وه هشتۆته
تدارانی ئستا و  سه ران و ده داگیرکه (شن گای عراقدا هاوبه تکدانی ژیانی کۆمه
  وه نه،  وه ر زیندوو بکرته ر ئستا هیتله گه. ک تاوانبارن ک یه وه) تیرۆریزمی ئیسالمی

  گرن یان تف له ن؟ گوی ت ئه چی پ ئهت   و ئینسانیهکان کانی دوای هۆلۆکۆسته جماوه
  یمانه ن؟ بوش و بلر و هاوپه که  و دادگایی ئهن که ی تووند ئه ندیخانه  به ن و له که ڕووی ئه

  . م رده کانی سه ره  ڕوتان هیتله تف له.  ون ک ئه کانیشیان وه یهیک ره ناوخۆیی و ده
30 .09 .2005  
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