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موو موو   هههه ( (ریفریف  اح شهاح شهسسکاک تاهیرکاک تاهیر  بۆبۆ، ، ) ) یتیت  دهده  ست ئهست ئه  دهده  نی لهنی له   بالیه بالیه  ریکهریکه  خهخه ( (ر فارسر فارس  بۆ کاک عومهبۆ کاک عومه

   ئوفئوف  همن رههمن ره) ... ) ...    زبنوس نین زبنوس نین چکاو خۆر و چکاو خۆر و  وهوه  ههنن  ههکک  ت بو دهت بو ده  دا بابهدا بابه   کوردستاننت کوردستاننت  ی لهی له  وانهوانه  ئهئه
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ی  و ڕۆژه کانی ئه ته روی بابه  سه  له٢/١٠/٢٠٠٥رۆژی  ه
  وه ر فارس ه ڕز کاک عومه بهی  که سایته

هیوا  (ی دا نوسرابوو که  کۆتاییه له) کوردستاننت(
  بنووسن و خۆیان له  مانه رده کانمان سه ره و پاش نوسه مه دارین له

  وه لموسه ی مه هگ به دوور بگرن و به خسی به شھیرکردنی شه ته
  ) ن هز بکه کانیان به نوسینه

تکی   دا بابه٨/١٠/٢٠٠٥کانی ڕۆژی  ته  بابه  له وه داخه م به به
گژ کوی  چی به یش ده مشوله. .  یره سه (ناوی  به وه بوکردۆته

 هرش  نهوایا و زۆر ناڕه وه هشتۆته ب ونوسین تیا نه ده کی بۆ ئه هایه  هیچ به که) ، ، ، ، قافا
ک وبۆ ک   دژ به گرنگ نیهی من دا  ته م بابه دا وله لره، ، کات  پنوسکی پیرۆز ده به

   لهو  وه ته کردایه ی بو نه ته و بابه  ئه بوایه ر ده  کاک عومه ستی منه به ی مه وه ئه،  نوسراوه
 ی خۆی که ی سایتهخۆی ربه نی و سه  و بالیه وه ته کردایه م نه ی خۆیی که که هزی وته
  ،  یبپاراستایه

کی  یه بۆ گانی ئاژاوه، کان شواندنی ڕاستییه (ژر ناونیشانی تکم له پش مانگک من بابه
ر نارد و  بۆ کاک عومه، ن سه عید حه سه مه ڕز حه تکی به  بابه ک بو له یه خنه  ڕه که) نوێ
  سایتی  بوو دوایی له وه کی بھز ئه  هۆیهند ر چه  به له،  وه کردمه ڕزیان بۆیان بو نه به
ی کوردستانپۆست ٩رشیفی مانگی   ئه توانن له ده،  وه رزدا بو کرایه ی به) کوردستان پۆست(

  ؟ شھیرکی تدایه نتیقیی زیاتر هیچ ته کی مه یه خنه  ڕه دا ببینن بزانن له
 سایتی کوردستان   له وه  تری هنایهکی یه گه ت وبه ید قادر یش بابه مال سه که. ڕز د  به وه

  ی ناردوهتک بابه دا بۆکوردستاننت ٤/٣/٢٠٠٤وتی   رکه  له که (٦/١٠/٢٠٠٥ پۆست دا رۆژی
. سوپاسی د کات و من ستوور ده پشت ئه ی من که خنه  ئستا ڕه که، )  وه ته کراوه و بو نه

  ، م که مال ده که
 پش ئایا  ک دته یه وسته و ههپرسیارند  چهبینرێ  ه د نگییه م ناهاوسه  کاتکدا ئه له

  ؟کات کاندا ده تی و نوسینه سایه  نوان که ر جیاوازی له بۆچی کاک عومه
 و یان جگای گرنگی نابت  وه نگرانی بت بو ناکاته تک دژی پارتی و الیه ر بابه بۆچی هه

  ؟؟؟ بن گه به هز و به  به نده رچه یدا هه که  سایته له
  وه که روی سایته  سه ی بارزانی بت له ماه یارانی پارتی و بنه  دژی نه تک که م بابه به
  ، ، ،  نوسرابت و بازاڕیانه گه ند ب به رچه  ههبینرێ ده
  ، بینرێ تاندا ده که  سایته  له  و ڕۆژانه ویسته  نه گه یش به مانه ئه
وار  خونده و نه سانی ساده ر که گه  ئه  که یه وه  ئه ماه  کاتکدا ڕابردوی پارتی و بنه له
  ،  وه  هاتونه وه رییه و سه ران وڕۆشنبیران له وا نوسه بووبن ئه کانیان ئاشنا نه ڕاستییه به
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  وه م ڕونکردنه که تکاده، تان که رانی سایته ران و خونه  نوسه ناوی خۆم و زۆرک له من به
نی   پناوی پیرۆزی بالیه له،  روو نه کان بخه ن و ڕاستییه کمان بۆ ئاشکرا که یه

  ، ، خۆیی دا ربه وسه
  ، ، ، بینن ده کن  بالیه ک وه   ئوه ی که وانه هالی ئ  نامنی لهتان وگرنگیه و پاش ئه مه نا له ده

  وه، ، کات کت الدروست نه یه یت و غیره ک لقبوڵ بکه یه خنه ک ڕه م وه م نوسینه هیوادارم ئه
  . . . . . . یت لموس ئاشنامان بکه ی مه گه مکی پ به وه  به
  

  ، ، ، ریف ڕز کاک تاهیر ساح شه بۆ به
ر کارو   هه کات له  ده ه کان توشی هه  مرۆڤه یه که  نائاساییه ته و حاه  ئهرونی چونی ده هه

  نت یه گه نجامی ده  ئه دا به که خۆشیه کاتی توشبونی نه  له کدا که یه پۆژه
سک  مکیدا بۆ که  وه و له  بووه  خۆشییه م نه  توشی ئه دیاره ڕزیش وا کاک تاهیر ی به

ند پنوس  ستی چه کات و هه ڵ ده ڕو وشک تکه  تهتی نوسیویهکاتی توشبونیدا  له که
) وێ و ئازادیمان ده کوردستان وتکی داگیر کراوه (نھا ته نگینک بریندار داکات که ڕه

   کانیانه ئامانجی نوسینه
   تۆزک بوانه م تکام وایه به، گرم کانی کاک تاهیر ده  وتار وبۆچونه  کاتکدا من ڕز له له
   له کادیمیانه وه  و ئه کی ڕۆشنبیرانه  چرایه و بهڕۆیت  کدا ده ڕیه مت کات به رده به
   ،  الوتیم ببورن ر بگرن و له ک لم وه  ئامۆژگارییه ڕزیشتان به هیوادارم به،  مت بوانه رده به


