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ریب ک مال غه که.  ئه !!!!...  و کوردستان ره  بهکان پاوه  سه زه ینی حهف.  

 2-12-2005  
کی  ی خه وه سنووداشکردنه، ی کوردستان خانه فۆکه ی وه کانی کردنه وته سکه  ده گوایه

  !!..  خواستی خۆیان دژ به،  ره نابه په
ت ب  سه مرۆ ده ی ئه وه ک له کرتن وه حمی پده جیھان زۆرتر ڕه، ت بوو سه  ب ده کورد که

  !!..  وسته هه
  !!.. ی که وه ته ر تاکی نه  سه  زمان له  الی وو کات و بته  که دایه وه له، ت سه ری ده روه سه
  !!!... زمان  تهبت ک ب ئه،  م تاوانانه ر ئه سه   زمان له ته یه ت نه سه ر ده گه

نی دوو   خاوه  که وه ته سه وستی ده ئیفلیجی هه، وروپاو  ئه نوان زۆرداری کورد له
  !!.. ینت حکومه

کی  حه دا پیشاندانی مه یه م ئارشه ر تاکی کورد له سه ت له سه دانی ده ر هه  سه له
  !!!... تی شی خۆیه بغه

کانی  نده  بهک  وه زۆر نا مرۆڤانه،  ووتی ئینگلیز  لهی کوردانر نابه په م بۆ جاری دووهه
ست  ب هیچ پرینسیپکی یاسای و مرۆیی قۆڵ به،  وه کرنه ر و مۆسۆلۆنی کۆده مانی هیتله زه
و  ره کرن به ڕی ئه  و به وه کانه ئینگلیزه   ناو فۆکه خزنرنه دهی ی مل  زۆره کرن و به ئه

ش  مه ر ئه هه،  وه ره ه د  کوردستان و له تی کوردی له سه وستکی ده ب هیچ هه، کوردستان
  . ران  هانده کی کورد له م خه رجه رانی سه  جی نیگه  به بووه
کانیان ژر   مافه بۆ که،  ووهبژارد یان هه و ووته  خواست و ویستی خۆیان ئه به  که و خه ئه
ن دهپته وشتی ئه رکی ڕه ئه، خربژاردن ههخواستی ،  یه و وو و  ستی ئه  ده بداته
ن  که  دهوان ووردو خاشتری م ئه به   تکشاوه وه کانه موو رووه  هه ی له و مرۆڤه  ئه:  رانه نابه په
  موو سنووره ڤ ههۆی مر  بۆ نرخ و پاییه نهم ووتا کاندا ئه  سیاسییه نده  پۆپاگه م له به
.  مرۆڤی کورد  له رتره روه یان ال سهانیشت نرخی ئاژ نانه ته،   زاندووه کانیان به ستراوه به
وقوج بوون و  کان لنگه موو شته  و ههماوه ن بوونیان نهکا هسی مرۆڤی کوردا پوان شان م له به

  !!..  وه سوڕته وژمی ئاو ده  ته وه وانه  پچه ئاشایش به
زایی خۆیان   ناڕهش شه وک و  یه  بۆ به وه تی کوردییه سه ن ده  الیه  له وستییه  بھه و ئه
کانیان ب  ره ی ووت نونه وه ره  ده بۆ له، نگن کانیان بده  میدیاحیزبییهبۆ، رنابن ده
ی سننورداش  که و خه ئه. دا نهم ووتا ڵ ئه گه  له وتنی خۆیان نییه ر رکه  گه!!!... یڤن په
رانکیان بۆ  یچ بارو گوزرهکاتک ه، بن تووشی تکشکاندنکیتر ده، کرن بۆ کوردستان ده

بووی  ره ت ناخوازت قه سه ت ده نانه  ته؟..  وه تی کوردییه سه ن ده  الیه کرت له دابین نا
ڕۆژکی  ستپکردنکی نودا و پاشه  ده  له وه بدۆزنهیان تا بتوانن خۆ،  وه کانیان بکاته زیانه

  . کانیان و منداله ڕوونتر بۆ خۆیان
   
  


