
 
www.kurdistannet.org 

 18:25 2005-10-28  وروپا  ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  تۆفیقتۆفیق  شاهــۆشاهــۆ ....  .... بب  رهره  ی عهی عه  وستی تازهوستی تازه  مرموسا و ههمرموسا و هه  کانی عهکانی عه   کۆنه کۆنه  ونهونه

 
 نوان  راوردک له ر به گه

الرفیق  (کانی  کۆنه ونه
  وسته هه، و) عمروموسا

یدا  م دواییه کانی ئه تازه
ئاسانی  وا به ئه! بکرێ

شی  خاکی هاوبه
 نوانیاندا  ری له وهه جه
رامی  ه م که، وێ که رده ده

ک دسۆزی بۆ  نه،  یه تری هه
  . النی عراق گه
  که،  دا2002 سای  له
  مرموسا بۆ به عه

ددام و   سههاتنی هاناوه
 بیی ره ی عه پشتگیریی جامیعه،  دانیشتنکی خۆییدا غدا و له  به یشته کان گه ددامیه سه

ی  وره گه ره رامی هه کو مه هب. بوو ددام نه ستی پاراستنی سه به نھا مه  ته یاندن؛ به پاگه
   به و وته تبوونی ئه ری له گه  ترسی ئه ی عراق بپارزن و له عروبه، بوو وه کان بۆ ئه به ره عه
  . وست بن هه

 شدا  روکه له، بی ره وتانی عه
ددام  کانی سه ته دژی سیاسه

م کاتک  به، بوون
 کشانی  تای یانخسته ده
؛  هو ر عروبه رانبه به
س  که موو  هه ددامیان له سه

و  ئه. پباشتر بوو
   له نده رچه شیان هه وسته هه

کان  مریکیه ترسی ئه
 تاریکیدا  م له به!  وه شارده ده

  . کرد کاریان بۆ ده
مرموسا و   عه ش که ئسته
ڵ   گه  له وه روشیانه  سه مووان و له ڵ هه  گه له، عراق و   نه گه بی ده ره دی وتانی عهشان

م  رده سه رچی گه ئه، و یه وه  پشته ستی جارانی له به مان مه ر هه  گفتوگۆ؛ هه ونه که ده، کورددا
  ! یه ر بۆ پاراستنی عروبه م هه کان گۆڕاون؛ به سه و که
کو  به، دا که زموونه  ئه بوو به ستی داننان نه به ردانی کوردستانی کرد؛ مه  سه  که!و ئه

بدا الگرنگ  ره ی عه وه ته ی پاراستنی ئاسایشی نه  بازنه ی له"کورد" ی  وه ستنه راکشان و به
کانی  زووه ندکردنی ئاره ی به پرۆسه) ک گفتی دابوو وه ( وه  نزیکه یویست خۆی له و ده ئه. بوو

ریی عراق؛  روه  سه  به یاندن قاندنک بۆ زیانگه رله ر سه ڕ هه  مه له،  ببین و کورد و شیعه
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می کرد؛ تا بیسه رۆکی هه مان و سه ردانی پارله ش سه ر بۆیه هه. بجور نلم ،
  ش به بیی پشکه ره ی عه پاشانیش دیاری و ئارمی جامیعه،  و  خاکی عراقهکوردستانیش

   له شکه به، ش رمه م هه ئه: ردستاندا وتی کو نجامیش له ره سه، رۆکی عراق کرد و سه
  . بی ره ی عه وش و چواچوه ره

  .  دا نووسراوه وه ره ی سه سته به و مه ی ئه  چوارچوه ر له هه، ش وه ی خواره م وتاره ئه: تبینی
http://kurdistannet.org/10-2005/29-10/shaho_musa.pdf  
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