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   مه حه خاه) ... نرات فرانس ڤان ئه (ر سه له  تیشتان بدایه  شایهن که ل ده نگی گه اوای دهدکاتك 

  
   ماهو بچوکی وره ی گه کراو زریکه نفال ئه  ئهموپش کوردستان مه شت مانگ له  ساڵ و هه  ڤده حه

  بادینان وسان و  شخ وهبالیسان ورم و   هه شه گوندی ڕهشت و  رده سهو  بجه ه هه  (لهباوانم 
  و کوستانی نیشتمانهرمیان  کانی گه ک گونده یه ک به  و یهداغ ره وو قه رگه وو سه رگه بهسوسنان و 

مشک و ، ڵ و بادارو خشۆک ئاژه، رو کو شت و ده ده، ن وه دارو ده،  ئاسمان ییشته گه دهم  که دیوه خرنه
 رستانی په وه ته کانی ئیسالم و نه سحابه ئه  شی کوڕه ڕقی ڕهدی و ی ب سایهژر   مرو لهورو  وه جانه

ک  یه، ریاندا سه  بهشت  ههیان کراویان غه ده یان جۆر گازی قه  ده انهزیی دا زۆر ب به) ب ره عه(
، یان شواندم ژینگه، گیانداری ئاوییان کوشتم  وکی شته مایی و ده، کوشتمکچ  له کوڕو  لهجیلیان

، یان وران و کاولکردین  شاڕۆچکه دێ وزاران هه، کرد یانپیس  یه  ههانموزایی و پیرۆزی  سهرچی هه
مۆ  ئه رچی کوڕان و کچانک که هه، قین لهخکی پ دۆزهک و  ه شبه ڕهگۆڕی   به کانیان کرد بیابانه

رو  و ب سهباوانی  ماه  وه ته ڕاوه گه رکچک نه هه،   بنازه وێ وون و  پیرۆزیان لهی سته جهنابینرن 
خواییشت  و بهزۆر به هک) میسرا (کانی ووتی ماخانه باڕو سه وا له، ڕن گه دواییدا ده و به شونه

 هیدبونی دوای شه کرابت له) لمان سه نوگره (چی زیندانیرکوردکیش ڕاپ هه، ن که دهشفرۆشییان پی له
  م کورده ئهمناڵ و ژنان و پیاوانی شیرینی ی گۆشت  به  کهیت  خواردویهوێ  ئهی ) که شه ڕه گه سه (

  .  بووبوو شه چه  یه مدیده سته
  کانی کورد نیشتمانفرۆشه شه و رووڕه کانی قادسییه وانه وپش پاه مه هشت مانگ ل ساڵ و هه  ڤده حه

یرۆزی ی پ سته  جه تیان به سوکایه  وه داره م دنیا غه رچاوانی ئه به به،  سووتاندینکوردستانیان
، ان پچۆکردینی پیرۆزترین جگه، ش و نادیاریان بۆ نوسین نوسی ڕه چاره، کانمانکرد هیده شه

کانی  خته رسه سه وه نه، کردین  چییان پنه نامرۆڤانهو ئه، ینجھشت بهپان سیشی ویسترین که خۆشه
و  هو یان بپرسنه که له ی گه تیانه هامه م نه کانی کورد له وه بت ڕۆژک دابت نه ده، کرد نهانش چی ئمه

تی  گای مرۆڤایه  کۆمه ژر ناوی ئازادی و کوردستانا له  چیتر له یی دابنن که وره سنورک بۆ گه
، ن ن پبکهتیا کترین خزمهتوانن بچو سانک نه ن بۆ که ده چیتر قوربانی نه که،  وه نه خه دوریان نه

 و، ت وه ک ده هن و خۆکوژیدا و شی ب به ربه و سه) ی االتحادیگالعراق الدیمقرا (رۆکی  سهک وه
 نھا یانتوانی ته نه که! !رۆکی کورد ک سه ب ئازادیدا وهشکراوو  خاجدراو دووبه  رمکی له رۆکی هه سه

شکی زۆری  ی به کورده دژبه و بازرگانه هئ، ن تۆمار بکه) نرات فرانس ڤان ئه (ر سه ک له یه) عوا ده(
ند   ووتی هۆه له) الهای (شاری  له1/12/2005  و لهرشانه سه تاوانی کیمیایی بارانی کوردستانی له

 ی وه  بۆ دروستبونه له لھه مۆ هه  ئه ن که  بکه  ناسیاسیانه و گروپه یاخود پرسیار له..  کرا دادگایی ده
سات و  رهات و کاره سه موو به هه  له رپرسیاره  بهن ک ده  ل ئهعراقکی خوناوی تاریک

 ی  تۆه ی ک بگرت که خه و کورد یه  باشووری کوردستانه ی کوردستان که شه م به جینۆساییدی ئه
  .. ؟؟ربگرت هید وه زار شه شتاو دوو هه دو هه سه) 000/182(

کانتان  شون پی دوژمنهن و  که یرتان ئه نرخ سهب تدارن و  سه ده ی که کانه و خه لۆ بپرسن له گه
هنن بۆ  کاریان ده مرۆ به ی ئه هیدانه وشه ناوو ناونیشانی ئه، ؟؟یان لبستنن ناگرن تاتۆه هه

 ک  وه  بوونایه انی کوردا ئامادهک  سته ڵ باده گه له) الهای ( دادگای  بوو له بژاردن ده ڕیکالمی هه
داو  ر تاوابنار ئه سه له) تی شایه ( وه  جلکی کوردیه ی به  کورده مانه و قاره ئه) ووروالن پ قادری مه(

بوانی   ئاماده  که وه گایه ئه زمانی کوردی  به ی س کۆرپه) 3 (ی و که دووگیانه رگی ژنه تراجیدیای مه
  .. گریان یا ئه گه نگ کردبوو له کپ و بده
راقکی خوناوی و پ  ع ک له  نه هبوو  ئهرز نگتان به ده) الهای ( لهم  ی ب خه ئوه کون  کوان له

  ...  تاوانا له
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