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...  بیه ره  عهم  هه و یه عاقیم  هه  سوند خواردن نییه پویستی به     نویه ساپۆرته م په ئه
  .ریب ک مال غه که.  ئه !!!

05-12-2005  
  

رۆک کۆماری عاقی  تی سه سه  توانا و ده دوور له، ری عفه لجه ی ئه که ته حکومهدیسان 
  ساپۆرتی نوی  رکردنی په بیاری ده، ) ته سه هرزترین کورسی د نی به  خاوه که (کگرتوو یه
و رمان  نھا فه ش ته مه ئه، ش نوسرابتیب  پیتی ئاره  به ی کوردی که ک ووشه  یه دوور له، دا

 کورد   که یه ندانه و به راوزکردنی ئه کو په  به بووه زیری ناوخۆ نه چی کردنی وه جبه
 کورد هاونیشتمانی   که یه و بیره ب و دژ به ک ئاره وه، کی ره کی سه یه وه ته ک نه ت وهنیناس ئه

 زمانی  که،  یه ک زمان هه  عاقدا یه  له  که یه و بیره رزکردنی ئه  فه وه،  دوو بت عاقی پله
  هاو پایه  هاو ڕز و   دنیاش بۆی نییه وه  و هیچ زمانکی تر له بییه ره ی عاقی عه ناسنامه
غا   به کان له ن کورسییه کانی خاوه وه موو هه م هه به. انی پیرۆزی قورعانداک زم  ته بت له

کی ب  ک کرچییه  وه ش بوونی کوردهیو ئه،  وه گرنه وستا خۆیان ئه ک هه  یه کن و له ک یه وه
     مافی مووچه  کورد له دا که  نویه و عاقه کۆنتراوت له

م  ئه،  باغا  لهنتی مۆ خاوه  ئه کورد ی که رجانه لوو مه م هه له.   بۆ نییهیرگرتن زیاتر وه
 زیری تر و  وه ه  که8 و  وه ره زیری ده رۆک کۆمار و وه  بوونی سه له، گیرت ی ل ده پاشقوالنه

ک  ر وه ئایا هه، ؟بت باری چۆن ده  انهم پۆست ک بوون دامارا له ر کورد وه  گه شه ای ب ئه
و  2005-12-15پش ،  سازکرا ته م بابه  ئهدامۆ ی ئه م کاته  بۆ له شه؟با...  بت ئستا نا

   له  چیتر جیان نییه  بۆ کورد که  گۆپی سوور نییه مه ؟ ئایا ئه.. ندرا ر  سه بریاری له
 چ  مه  ئه باشه ؟؟.. بات  ئه خشته ی کورد خۆی له  تاکه باشه ؟.. داغدا کانی به  سیاسییه بیاره

 بوونی کورد  دا که م کاته له، کات ی کورد دروست ئهک نگکی سیاسی الی خه و سه متمانه 
ک  کانیان هیچ عاقییه وستیان و بیاره م هه به، بن تدارتر نا سه تواناتر و ده  به مه له

  !!..  سوونیزم دوایی بۆو بۆ شیعیزم  وه  عیلمانییه  بۆ ڕاست له وه په  چه نرخی بۆ دانانت له
  مۆ به ی ئه م کاته  له س پ وانییه  که وتنی که که  سه  وه730 بۆ لیستی نگدان دهئایا 
توانت  رزتر ئه پزتر و به شتر و به وتن و داهنانکی با رکه چ سه، تربن سه  ده نگتر و به ده

کانیتر جی باس و   سووره ته  خهرکووک و ی که  گیانه وه ئه. کی کورد تۆمار بکات بۆ خه
 ی مانتارانی ئاینده ڕله تی په سه کی بوون و ده حه  مه مه  ئایا ئه وه!! .. کی ترن یه وه توژینه
ی پشیان ساالرتر  وانه وانیش له  ئه که، اترناخ مانی داهاتووی عاقدا ده ڕله  په کورد له

  ؟.. نابن
 خۆیدا   بهبت ئه، ولر  سلمانی و هه  له تداره سه  ده و دوو حیزبه ئهمۆ   ئه من پم وایه

  ک که یه وه ته نهر  رامبه  به وه  باری ویژدانییه کوو له  باری پانی و درژی به ک له  نه وه بچته
  !!..  وه سته ده  هچ به وههیچ ، ری بت روه سهش  مه ئه،  ک ڕووبار خونی داوه یه

ن ڕووی  ک خاوه  وه وه  بکرتهرم رۆکی هه ڕووی سه بت ڕووبه یی ئه نووکه پرسیاری هه
  نی  ڕزیان لپرسراون و خاوه  به وه  ڕووی ویژدانییه  له چونکه، کانیان مه کان و وه کشه

  !!!!...   وه کانه وه ییه وه ته  نونه  ڕووی بارمته  کانی کوردن له ناساندنکی کشه
 


