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  ریب كریب ك  مال غهمال غه  کهکه. . ندازیارندازیار  ئهئه  !!!!. . . . کانیترکانیتر  مالهماله  ین کهین که  ید قادر سبهید قادر سبه  مال سهمال سه  مۆ کهمۆ که  ئهئه
  

30-10-2005  
ن  و خاوه م له ستخۆشی بکه  خوازیارم ده وه کی لره پشه
  تی له  تایبه به، ی  درانه نگه و ده  و ئه رگانه جه به  مه ه قه

کان بۆ پارزگاری  وورهموو ژ  هه  له وه ته رز بوونه پاتاکدا به
  هنده،  س بت گرنگ نییه ر که هه (سکی کورد  که کردن له
 هاونیشیتمانی کوردستان  و خۆی به   کوردکه  که گرنگه

  . ) زانت ده
  سک دوور له  کهروشونکردنی وونکردن و بسه

  ی نییه  ونه رخ که ستووری عراقی هاوچه کانی ده پرینسیپه
ست و  ئه می لھه هشتا هه، ڕاستدا ی ناوهت  ڕۆژهه له

  م له به، یه وره  گه وتنه رکه م سه به بوو زۆر دیشیان خۆش
  که!. .  وه بونه   وه یرانکه  قه کردنی خۆی خسته  بۆ پراکیزه ستووره م ده می ئه که نگاوی یه هه
  .  ناگرت وه  خۆیه هیچ به زیاتر  به ی قه  ووشه له

ی نوسین و بیرو بۆ   روانگه بووین له. ق. مال س  ئاشنای ناوی دکتۆر کهموو هه 
  وه نده  به  به نده ی پابه وه م ئه تی به وستی خۆیه  هه وه  ئه لیدایه گه ک له،  وه یهکان ونهچو

م   له وه ی بوی کرده وانه م نووسین و خوندنه تی له  تایبه به، یدا گه ریب بووم له من ته
   له رستبم که  خۆپه هنده،  من  نییه وه  مانای ئه مه م ئه به ای ڕابوورد یه فته وار ههچ
  . نگ بم دهب کانی مرۆڤکی کورد  پرینسیپه درکی دژ به غه
کی عاقی ناتوانرت بگیرت   هیچ هاونیشتمانییه ستووری عاقدا هاتووه  یاساکانی ده له

  ر به ر دادوه م گه به،  زیاتر کاتژمر24 ی  بۆ ماوه وه ره نهری لکۆی دادوه، رمانی ب فه
. ر بدات  سه رۆکی دادگای گشتی بیاری له بت سه  ئه وه تهبکر  تازه یه م ماوه چاکی زانی ئه

  سه م که ئهتی   تایبه به،  وه م پرینسیپانه  له یبیستین زۆر دووره ده،  مۆ ئمه ی ئه وه م ئه به
 نین  وه م کاره  پشت ئه ور له تی هه سه ر ده گه،  )  ڕۆژ4دوای  (روشونه ۆ بسهم تا ئه

 و بتاوانی یان بئاگایی خۆیان  وه ایهمی میدیاکان بد  کاتژمر وه24 دوای  بوایه ئه
هیوادارم !!. .  ی ڕازیبوونه نگی ماییه نی بده کورد گۆته!. .   نایاساییه کارهم  ایه لهپیشانبد

  موو مافه سه و هه م که  بکات بۆ ئه رانه روه کی دادپهنیکرداکی کورد داوای دادگ خه
زارو هاورێ  دام جه  سه ن به یده ی ئه و مافه بت ئه رهیچ نه هه،  کانی بپارزرت یاساییه

  !!!!. . . ش  کورده سه م که ن به کانی بیده خون ڕژه
  کردنی پرینسیپه  ئازادیدان و پراکتیزه له (کات ر ئه ۆگهمسکانی  ی مافی تاکه  ته سه و ده ئه

ری  روه نت تا هزری نوێ سه که ده ستی خۆی گۆڕ بۆ خۆی هه  ده  به وه ئه) کانی دیمۆکراتیه
  . ست  ده بگرنه
 و  ئه ونه که تا نه،  بژاوردووه  تۆتاریتاریزمیان هه ڕگای کانی ئمه ته سه  ده  بۆیه ر هه

   !. مر بن  نهبت  ئهر  زۆریش بت هه و به  وه گۆڕه
  


