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  مبار هدی خه  مه ...  !!خون.. یش خونهکان  هی االئمه!ڕژێ ئاوه وه ده قینه  دی خانه ی له وه  ئه
  

کانی عراق  م و زۆر ئاگاداری ڕوداوه مومان که  هه
راوردک  نھا به دا ته من لره، ین و کوردستان هه

  . ر رامبه وستی نابه له نوان دوو ڕوداو و دوو هه
 چ   نیه که چۆن به وه به ئمه کارمان 

کان  به ره ت و عه  تایبه کان به ک شیعه یه ندازه ئه
رانی کورد  تی نونه  دژایهکان شکی تورکمانه و به
ڕیین  مانه با لبگه ئه، ن که تی کوردی ده سه و ده

 . م که سته به ی باس و مه ر کاکه و بینه سه
دا )  هئمجسر اال (ی که وه قینه له کاتی ڕودانی ته 

 ناو  وته پۆڕک که بینیمان چ شین و شه
  کان و له تی سوننه  تایبه کان وه به به ره عه
نابی کاک   ڕۆی جه  باوکه موشیانه روی هه سه
 خۆ ئاگاداریش بوون چ پیتاککیان !ری عفه جه

 اوانیوم تیان بۆ لقه ی میله ی خۆی و پاره وه موچه  الی خۆیه سه ر که هه،  بۆیان کۆ کردوه
  زانانه ولر و سلمانیش نه کانی هه ی ئیداره و ئاسته تا ئه، وه خشانده به ده)  هئم پردی ئه(

و  رمان نارد بۆ ئه  و بکی زۆری داو و ده له  په  به ی که وه  هۆی ئه وتنه یان دسافانه که
  ! !نوست ڕوداوه خوا خریان نه

  بت له ڕوداوه متر نه وه که هیچی که کرایه هور  جۆرک گه  به که ر حاڵ ڕوداوه  هه  به
  . )بجه ه هه (کانی کوردستان بۆ نمونه زنه دته
کانی عراقی   وه بایۆزخانه ک کۆکردنه ت پیتاک و کۆمه نانه دابوو که ته وه که له یره  سه

  !بون ش نه  ب به یه وره و خره گه رانیش له نده  ههی عراقی نافیدرال و جالیه
شانه بم  و دڵ ڕه یه به م بۆم هه به، دا نیه و کاره راکی ئه ڵ باشی و خه  گه م له  کشهمن 

مک نزیکتر بۆیان  ش که وه له، کانیان مرۆڤ نین سوکاره که، کان مرۆڤ نین قینیه رێ خانه ئه
خون تانی  بی ئوه خه زهه  پی مه  کاتی نوژکردنیان به دا و له مانیش له دوو حوسنیه ئه

دا  ی قاهیره وه ی کۆبونه ش له گرمه  ئوه!ردا وران نوغرۆ کرد  سه کانیان به کران و حوسنیه
 تۆ بی کورد بونیان !هات نهوه ل  یه و باره کتان له یه ستابوو هیچ کامتان مقه تارتان به قه
ی  تۆ ب!تان بۆیانسو کردن پیان و دڵ نه ه پ نه متمانان بوبت به خاکیبۆی

   !وه کوردبونیان شیعه بونیانی سیبته
، رکی گشتی  به ڕوه به، زیرک زیران بگره وه رۆک وه ک سه  بینیمان نه  بیستمان و نه  نه
وماوانی  کی بکاته پیتاک بۆ لقه یه نھا موچه  قین ته ی خانه که شکرک که بۆ ڕوداوه ر له سه

وه بیگره تا  رۆک کۆماره ی که له سه و کوردانه موو ئه کیش له هه یه دی با گله ئه، قین خانه
وهه  که نگ یه  ته کگرتویی و به وان بۆچی چاویان له یه نی نیشتیمانی ئه نجومه ندامانی ئه ئه

رانی  ختانه نونه مانگوت خۆشبه بوایه ده کرد هیچ نه کانی خۆیان نه هاتنی هاو پۆسته
   !ساوه خه یان تیا نه تیه هوایه ته  نه وسته و هه و گیانی هاوکاری و ئه ش ئه ئمه
نی نیشتیمانی  نجومه ن ئه  الیه  لهو تاوانه نھا ئیدانه کردنی ئه دی پتان وانیه ته  ئه

ر تر و بیارکی  وستکی کاریگه کرا هه بوبت و ده وه له ئاستی پویستدا نه کوردستانه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیتکا به 23-11-2005 21:32 

2 

 جاران  ردستان و عراقدا بدرابایهلکانی کو به گویی خه وه ندنه سه ی تری تۆه  بورانه
م  وه له  داخه چی به که) بره  زه ما به بره ئه  سه  به تۆه (وترا بو ده کتی دروشمکی هه یه

  ! !کرت یه ده م دروشمه شۆڕشگانه ساندنی ئه  خه ست به دا هه ڕۆژگاره
بۆ ، ین ن و ده یکه  دهوان ی ئه وه نرت که ئه کان بگه ته ماحه ری و سه عفه بت له جه ده 

  ) ڕژت جامیش که پ بوو لی ده (چیتر قبوی بکات وته  حمه کورد زه
م  که وه ڕۆژه  داخه که به، م  کاری ببه ک دوکۆمنتک به وت وه مه میش که ده ی دووه له سه مه 

مانی عراقی نی نیشتی نجومه نتارانی کورد له ئه مه ڕله  په کک له م یه به، ماوه له یاد نه
  به پوه) کان نفاله ئه (ک بۆ گیانی یه قه مان کرد که ده ڕله رۆکی په داوای له سه، نا فیدرال

دا بوو  یه و ماوه ر له هه، مومان پشت گوێ خرا ر چاوی هه  به م داوایه له ئه، ستن بوه
نتاره و  مه ڕله هو پ ستان بۆ گیانی ئه ک وه یه قه وسا ده ئه، نتارک تیرۆر کرابوو مه ڕله په
و قورسایی و ویژدان  ساته به و کاره ئه، کان کرانه پاشکۆ نفاله  واته ئه!کان نفاله ئه
ب  زهه  مرۆڤی کوردی شیعه مه100 بۆ گیانی  وه بکرته پاشکۆ ئیتر چۆن پرسه یه ژنه هه
  شی پرسه له چۆن دروشمکی ڕه، وه نه که  کۆ ده ساته و کاره چۆن پیتاک بۆ ئه، ن نه داده
بور و  ورات و زه ر و قرئان و ئینجیل و ته ده چت قه وا پی ده. ن نه کان داده  عراقیه ناه که
ین و بژین و قبویان  ڵ بکه وه هه بت ئمه پکه ر ده تایه هه تا هه رموبتیان که هه عس فه به
ر خۆمان وا بزانین  نگه هه ین ڕه ییش بکهخۆ ربه ر باسی سه گه خواسته ئه خۆ خوا نه، ین بکه

  ! !بن زمانمان ده
تۆ بی کورد ، )ڵ ژیان م ژیان و که که (موو کورد بت کو هه کتی به ر یه ک هه با ئستا نه 

قکمان ت  وه و شه نیقه نجه  نو مه نه خۆیی دا ئیتر بمانکه ربه می سوتاو جاڕی سه ر ده گه ئه
  ! ؟وه گرینه تایه خۆمان نه تا هه بدرت هه هه

  ! مردنکی هواش ک بوو خۆشتره له مومان یه نوسی هه  چاره ش که یه و شوه ر به گه  خۆ ئه
ی  مه لوتکه گه ده، وه مه که زانی خۆمان ده  نه ن بیر له سکی ب الیه ک که وه جاری واش دت 

  . گرم ژنۆوه ده ستم به ئه نائومدی و ده
ئمه ، غدا و به ره داوان به ه  هه وتینه  که ئیمه، بو کورد پی ڕابت ده  نه هی  ئمه زۆر شت هه

کرد  وامان ده کرد و ئاشته مان ده که وجا بانگی زامه ی که زوم لکراو بوین ئه وه رباری ئه سه
وو ب ده له ڕاستیدا نه، وه ینه بده کی سپی هه یه ڕه با الپه، ی ڕۆیشت ڕۆیشت وه نانگوت ئه و ده
رکوکت  ر له کاتکدا که تو هشتا که  به ته غدامان بگرتبایه  ملی ڕگای به له  په له  په به

راپی  ک پیاو خه ر کۆمه  سه ن به ردو الیه ی هه بوو پسوله ده نه، یه بی هاوده ره لواو لوی عه
رپت  ت به یی نهس پ ی که وه و بۆ ئهوه  خشنرته ببهرکوکدا   که ت له  تایبه به کورد کوژدا

   !خواره
ی  که تا پشتکیش باجه وه که ئستا و هه رکوکه  که  بچینه ییه رنامه  ب به و جۆره بوو به ده  نه
   !قین بکرابایه ختیار و خانه ال به ک کاک مه ت وه قه کرا به هه وه چونکه ده ینه ده ده
وه بانگھش بکرن و  رکرده ردو سه ن هه کان له الیه به ره  عه و جۆره ڕۆژانه هۆزه بوو به ده  نه

  ، وه و گیرفانیان سیخناخی دۆالر بکرت مزیان بۆ بازنرته
واییان بۆ   و ئاشته وه ی زوملکراو و له مای خۆماندا کۆنفرانسی ئاشت بونه بوو ئمه ده  نه

 لبوردنیان له موو شت داوای  هه ر له وان بوو به ر شانی ئه رکی سه وه ئه ئه! !ین ڕک بخه
ب و  زهه بوو له سونی مه ر بریتی نه دام هه تی سه لی کوردستان بکردبایه چونکه حکومه گه
انی شره ر فسه کانی بیاردان و ئه رزه ب له ئاسته به زهه  مه زاران شیعه  هه به، س به
، ین ناکرت ئمه نه،  خۆ ناوه و ناوکی له که ریه و ئستا هه عس بون ری به ڕکه شه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیتکا به 23-11-2005 21:32 

3 

یانتوانی  ده، یان پ درابوو که له کانی گه تیان بۆ کوشت و بی ڕۆه سه بون ده کوردیش هه
ستراو ویژدانیان له  ستیان به م بۆ چاکه ده به، ن  بیکه یه  هه راپه رچی کاری خه هه
 ن وکا ربازیه که سه  نو یه ش له و کوردانه ئه  وتیدا نوقم بوبو کی نامرۆڤایه ه سته به
وان  ئه، کان مۆیان دابوو  سوک و قورسه شکری جاشه تی و له حمه ی ڕه)  هفاریزخا مه(
تی خۆی  مانتی و ئازایه دام قاره نای عراقی کاتی سه رمانه له که  بی شهیانتوانی ده
  کینیایی لیان دام بوه پی وتوه با به ی سه که یده ستی سه به م مه وره وتم گه (وه گایه ده
ر  گه ؟ ئه؟ژت ندا ده ته  کام سه  و له کوێ ییه له وه ته  نه م دسۆزه رێ ئستا ئه ئه) ین بده
؟ که ؟ربازیان کرد نفال ده ستی منانی ئه  ده ر کام پردا ئاودیو کرا و له  سه ش به وه ڕیبته په
و ڕۆژگاره  وانه ئه ئه، سک پی ڕابوبت ر که یه جا هه وره تکی گه وه خیانه ت ئه قه  هه به

  دام بون ستی سه ر ده ی به فرینه شره به
توانین بین  دهو، بردن  کاری ده به له خاپورکردنی کوردستاندا، ڕی دژه کوردا له شه 

ر  تی به سه ندکیان ئستاش له ده بوه و هه شداریان هه وره به کی ئجگار گه یه ڕژه
 ژر  م له م ئه عس به می به رده کو سه بینت و وه د دهلی کور مان ڕۆڵ له دژی گه تاکدا هه به
  ... کات ی ده کی تر پیاده یه  شوه هکی تر ب بایه عه

   !!!  بژی و کار بکه مانه ڵ ئه  گه  له ره وه 
mehdi. xembar@24. fi  


