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ی عئای عتی   پارتی و یهپارتی و یهق ق اائاتی کریب کریب ک  مال غهمال غه  کهکه. . ندازیارندازیار  ئهئه  باتبات  و کوێ دهو کوێ ده  ڕهڕه  بهبهک..  

  
 28-10-2005  

ر   سه له ئای پیرۆزی کوردستان ک ته لهبوونی ئای عاق 
  ه مامه  له، رجک ب هیچ مه، خاکی کوردستان

و ئایه و  نی ئه  خاوه چ بوون بۆ یانی ملکه کاندا سیاسییه
  لوت بپرسین بۆ ئمه دا ئایا ده لره.   کانیشی هاوکشهموو  هه
م   مای خۆمان به ین له که بت ئای عراق هه ئه
  ت له نانه ن ته که  ئه ی ئمه ئاکهفزی  کان ره به ره عه

 . !!!پانی فتبۆنیشا گۆڕه
 
  

، بی بوو ره مکاری عهتی کۆپالنکی تری شۆڤن، مروموسا بۆ کوردستان ی عه که  شوومه هاتنه
،  وه ره یته م مه هۆی ئه  کورد به به یاندیان ی گه ییه و نامه و ئهکتری  یه بۆ دابانی کورد له

 ناوی   به  شۆڤنییه ه م که  پشوازی کردنی ئه  کوردستان لهئایبوونی   نه ی دیمان له وه ئه
، و قوربانیت مه  شاری هه زی کرا لهک پشوام کات به، ولر کاتک هات بۆ هه، سا مرومه عه
دا  لره.   ڕیزی ئای کوردستان  له وه کایه شه نفالکرا ئه  ژردا ئه  کوردی له ی که و ئاییه ئه
ر پارتیدا  سه رزی کرد به سا فه مرمو عه، نگنین بسه  هه یه م شوه  به م ڕووداوه توانین ئه ئه
 ئای   پشوازی لبکرت به  نییه و ئاماده بی ئه ره هبوونی ئای عاقی ع  ب ئاماده که

،  و ئای عاقیش وه کایه شه ی ئای کورستانیش نه وسته م هه  بوو به وه ئه،  وه کوردستانه
ک  یه وه ته  پشلکردنی بوونی نه بوو به،  به ره  عه م سوتانه لوستی ئه وتنی هه رکه  سه له

 ئای بوونی  بوونی یان نه دوور نییه، وترێ نیشتمانی کوردستانگ ی ده پ و خاکک که
  له  کهی  و ئامانجانه ر ئه بت بۆ سه هنرتی  رتی و نه  ئه کی به رییه هیچ کاری گه عاق
وترێ   پی ده  پیرۆزترین مای کوردا که  کاتک له وتوانه رکه  زۆر سهیدا پکای که هاتنه

   له شکه  ووتی کوردستانی عاق به:فی سیاسی کورد ره  شه تهمانی کوردستان وا ڕله په
،  ]موو کوردی کرد   هه  له  سیاسیی بوو کهلیۆترین گ وره ش گه مه ئه[ بی ره تمانی عهشنی
،  کوردتر نازانن  خۆیان به س له  که ی که رانه مان و تکۆشه موو قاره و هه ورووی ئه ره به
   کورد بوون و خۆ به  که وه سته ده ی دابه مانترانه رله م په ی ئه وه کی ناسینه حه ش مه مه ئه

   گیانی تدانییه ک بتکه مانیش وه ڕله و بوونی په ی زلن نھا قسه کوردستانی زانین ته
  وت به دا نامه من لره) !!!. . . مانتاران نایپارزن رله مان په ڕله ۆزی خودی په  پیر چونکه(

بانی و  ک دکتۆر نوری تاله سانی کوردی وه  که چونکه، م ئاخافتن بکه، هاهی یاکی ڕه شوه
م  ی موسا به م تیره  به وه مان برژایهموومان د  هه دا بوون که مانه هڕل و په هاورکانی له

   له کردایه ریان شۆڕنه ست و سه  ده  بھاتنایه بوایه  ئه وه مانه ڕله  ناوی په ران به که قسه
موسا .  بوانیان بۆ کردووه ب حسابی نه ره رانی عه  خودی سه که، دا یاره نه  سه م که هم ئ رده به
، تن و دوو شارن سه ندی و دوو ده وه رژه نی دوو مان و دوو به  کورد خاوه لماندی که سه

ی  که ڵ دوو جگره گه غاش بیکات له  به یتوانی له  سلمانی ئه سا کردی له ی مو وه  ئه چونکه
ستی خۆی بۆ   دارده  به ش موسا کوردی کردوه مه  له جگه!!. . رۆک کۆماری عاقدا ڕز سه هب

ری ئای  روه سه!. .  مانییهی نانیشت م کۆنگره  بۆ سازکردنی ئهب ره کانی عه  سیاسییه ئامانجه
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تکی   بابه  به کتیدا بووه  نوان پارتی و یه له  کوردستان له، ئای کورستان ک عاق وه
  ی له ک ووشه  خۆیدا تا ئستا یه ش خۆی له مه ئه، یان وه کگرتنه  یه وتنیان له که تری ڕنه

 هۆی  بته ی موسادا ئه که  هاتنه ک له تکی وه  بابه م له به،  درکندراوه ر نه سه
م  ر ده  به هکگرتووی کورد ل وستی یه گوترێ لکترازنی هه  پی ده هکی  وه دانی ئه وه سته ده به

شووتی   توکله  به بوایه سا ئه مرومه عه. ی که ین و ڕژمه دام حسه دۆستکی درینی سه
  به ک کورستان وی وهرانفالک تکی ئه  بۆ وو وه ڕته گه تا جارکیتر نه،  پشوازی بکرایه

و  ئه، رگی گورگدا  به وت له امان ندۆستی کورد  ی ئمه وه ر ئه به ر له هه، ستی ئامۆزاکانی ده
 نوان خۆیاندا   له وه  پشه کتی له  پارتی و یه ن با یکه ڵ موسادا ده گه ی له دبلۆماسییته

نی  ر بابه سه بنوسرن و بووترن له،  خۆیان ن له که رم ئه  شه کان مۆ ووشه ئه، ن بیکه
  !!!!. . . کانیان ی گیرفانه وه کگرتنه یه
  


