
www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   26-11-2005 16:59 

1 

 
  
   مه حه خاه ... ؟؟گۆڕڕت ی ده که فاندنه  بکات یانا چی له ید قادر پاکانه مالی سه که. د
  

  هاش به  وه!بت ی شۆڕشمان هه وه سانه اچوون و ههی د نجا ساه ی پهزمون  ئه ئمهکاتک 
 ش که یهک ره  سه هایی کشه به اناگرین و تۆزقا لهو ڕ م وئه ۆکی ئه وقسه قسهسانایی گوێ بۆ

ژر  یاخود تیرۆرکردنی له،کوردستاندا  له روشونکردنی تاکی کورده  سهب  که وه هنی هناکم که
  . !! ش زۆره  نمونهو) تیدا حیزبایه (ناوی

  
 قوربانی  بته کی کورد ئه و خه و پۆگرامی بۆ داڕژراوه یه  په مژه  زۆرلهش یه و دیاریده ئه

 تیرک  تی خۆیان بپارزن و به  سه ده) تی کوردی سه ده (وروپشتی نگ و گوویی ده تا گه
کتری   دوژمنی یه ن به تی کوردیش بکه سه مانکاتیشدا کوردو ده هه  له،یان نیشان بشکنن ده

  . ن بکه دوژمن پیادهخۆیان و کانی   پیالنهدا باییه و ناکۆکی و ناته ی ئه  سایه و له
  
ر  سه له رده بیت و په ک و دوو ئاشکراده نجام بدرت یه  ئه جۆرهو  رکارک له مرۆ هه م ئه به
مۆ  لۆجیای ئه کنه  دنیای ته،یاندووه نجامی گه ئه  به مارت که ده ش هه شه ڕه وانه و ناوچه ئه

  . ر سه کرته بت و کوی نه تی هه سه گاش ده تاکی ناوکۆمه که  کارکی وایکردوه
  

   که وه ک بکاته رگایه م توانی ده به.  وانه پاه) مال که. د (  که نیه وه ستم ئه به دا مه لره
ی کردبت یاخود  وکاره ژیری ئه له) مال که. د (،وین بوو توخنی بکه رد بۆمان نهی کو ئمه
گری  مرۆڤک هه  بم  که وه قورسه وباره  ژر ئه رگیز ناچمه  من هه  که وه ه مفامی و هه که له
) 60 (و) زانیاری سیاسیدا دوکتۆرا له) (2 (و) ستوری یاسای ده دوکتۆرا له) (1 ( دوکتۆرا بت2

کوردی و  ( زمانی به) ت سیاسه (و) یاسا (ر سه لهبت  ههجۆراوجۆری  ی وه باس و لکۆینه
م ب توانم  م ئه به ، کردوه  نه وکاره و درکی به همفام که) مانی و ئینگلیزی بی و ئه ره عه
رپشت  سه دی بخاتهتی کور سه ده گرتن له خنه رگای ره تی ده توانیویه و  که ویش قوربانییه ئه

ی سیاسی و  نده گه و کۆتایی بهپۆشرت  ت نه سه کانی ده ژراوژره  کاره و چیتر چاو له
  . .  شۆڕشکی نوێبات بت بۆ تای خه ره و سه ن بھنرت ئیداری و شۆڕشی درژ خایه
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