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  ریم ئارام که ... مال موختار مال جه کاک که بۆ سایتی کوردستان پۆست وک  ئاگاداریه

  
 انرنجكم ند پرسیارو سه ن ڕزی کوردستان نتدا چه سایتی خاوه  دا له7/12/2005ڕۆژی  له
و گشت جنو  ی ئه ر باره مال موختار کردبوو ده مال جه  کاک که تان وله که  سایته له

ن  ده ئهسعود  الل وکاک مه کتی ومام جه تی پارتی و یه رکردایه سه  به  کهی بووختانانه
فا  وشروان مسته کاک نه  له  جگه  وه ناوی خوازراوه ناوی خۆتان وبه  به وه نه که وبوی ئه

  بدول که لی عه  عه  ئایه پرسی بوومان که ن؟وه که س ئه موو که ی هه  ئاراستهجنوو بووختان
ر ناوی  گه نووست ئایا ناویخوازراوه؟ وه ر ئادابکی نووسینی کوردی ئه  هه ور لهسکه دو که

  .لمنن  بۆمان بسه خوازراونییه
   
نی ئابووری  فا پشتگیری الیه وشیروان مسته ها نووسیبوومان ئایا کاک نه ر وه هه 

الل وکاک   مام جهتی  دژایه و جۆره  به  ناو براو پی سپاردوون که  یان نا؟وه تانه که سایته
  . ؟ یان نان کتی بکه تی پارتی ویه رکردایه سعود و سه مه
  
  وه م مان بداته  وه وه هناوی خۆی مال موختار به مال جه باتی کاک که  له وه داخه چی به که 

ی خۆیان  وه مان ب ئه وه م دانه ر وه  سه ته  هاتوونه بدوله وه لی عه ناوی عه ر به هه
ر   سه ته  جاران هاتووهی مانشوه هه  به وه، ن  بده کانی ئمه  ڕاسته ی پرسیارهراخ قه له
فا بارزانی  رۆک مسته  سه ر به رانبه  بهرزان سراوی بازاڕی وهه به ی هه  جنوو وتهیشن هه
  . مر نه
مال   بۆکاک که وه ینه که  ئه کانی پشووترمان دووباره مان پرسیاره ش هه  جارکیکه بۆیه 

ر  کو به  خۆی وه ین و پویسته که ڕووی لده و ڕووبه قینه می ڕاسته مال مووختارو داوای وه جه
بۆ .  وه  یهناوی خوازراوو گوماناوی ک به وه نه ممان بداته پرسی سایتی کوردستان پۆست وه

  رواره و به تائه  ین واته که ڕتان ئه  چاوه15/12/2005تا ڕۆژی  کانمان هه می پرسیاره وه
مال  ر کاک که گه م ئه به، فا نابت و شیروان مسته بۆ کاک نه و نه بۆ ئوه مکمان نه هیچ وه

  وکاته  ئه وه داته نهکانمان  می گشت پرسیاره ناوی خۆی وه  به رواره و به مال مووختار تائه جه
 دوور  دنیاش بن ئمه. فا وشیروان مسته و کاک نه ر ئوه سه  له یه می خۆمان هه ش وه ئمه
ر  سه  ڕای خۆمان له وکاته ئهیدانتان و  مه ر زان دینه ی هه چوون ووته جنوو هه له
  وه  ئه وه داته م نه همال و ر کاک که گه وه. نووسین وام ئه رده دڕژی وبه کانتان به ه هه

مافی   به وکاتیش ئـمه  ئه ی خۆیان پکاوه موویان ڕاستن و نیشانه  هه کانی ئمه پرسیاره
مال  مال جه  هیوادارین کاک که بۆیه.  وه ینه متان بده مووجۆرک وه هه زانین به خۆمانی ئه

  .  ؟یه می هه مووپرسیارک وه  هه چونکه، بورت مان نه وه مدانه  وه لهموختار چیترخۆی 
گشتی و سایتی کوردستان نتی  ڕز به رانی به مان بۆگشت خونه ل ڕزی دووباره گه له 

  . تی تایبه ویست به خۆشه
  

  /ری سلمانیاشنج و الوی  گهک  بری کۆمه له
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