
www.kurdistannet.org 
   بةكايت كوردستان 14:29 1-2-2005

  . طةورة كوردستاين بة ناوي
soransa@hotmail. com  

 
  سؤرانسؤران. . سس. . حح... ... ! ! كوردكورد  خودايخوداي  زيارةيتزيارةيت  بضينةبضينة  قةنديلقةنديل  كصويكصوي  سةرسةر  لةلة  بابا
  

بة ، سينا تووري تةرز ي كصوي سةر لة، ثصش ساپ هةزاران مووسا حةزرةيت كة بيستوومانة هةمو! طةلؤ
 دةست و لة دادأيوة خؤي سنطي، يةهوود خوداي ضوةتة خزمةت، جوولةكةوة نةتةوةي اميئيحأ ليباسي

 -كردوة  ئيسأائيل بةين قةومي بؤ رزطاري نزوولةي، ضكؤلة زلة و فريعةونطةيل لةونةي ضةند ستةمطةيل
 فةلسةفةي درومشي بةرزي، مووسا شازةي كارة كة ئةم - ئاثاالشيان و ئاند، ئالث كصوي لةسةر نةك

، مةزنةدا فةلسةفة ئةو ثريؤزي سصبةري لة ذصر و بوة ئةو نةتةوةويسيت و خؤبةكةم نةزانني، خؤناسني
 مصذو وصرانطةري و زةبةند طةيل} زةريا  طصذي { تسوونامي لة، قةومةي ئةو رزطاري شةق وشأي ثاثؤأي
، سينا تووري يكةسك ضياي قةراغي لة، و كصشة و هةراية تؤفان كةپة طشتة ئةو ثاش و كردوة رزطار

 ئصستاش. داوة نةجايت فريعةونةكان بةضكة ستةمي دةست لة و نةجات خةلةسنت و بةرةطةي طةياندوةتة
  . مووسايةكة حةزرةيت دپسؤزي بؤ جوولةكةيةك هةر

  
  
 بةر لة بضواية مووسا ئةطةر، بؤ وصنة :هةية  خؤي تايبةيت ريشة و هؤي شت هةمو جيهان دا لة

 ساراي يا حةمرين جةبةل، لوبنان جةبةل كصوي سةر لة، شيت وا و ةرلصشصوايس، هةپة، خؤبةكةمزانني
 خوداي ماپي كة وابواية ثصي بكرداية و يةهوود قةومي بؤ دؤعاي عةرةيب زماين بة، عةرةبستان قاقأي
، فوسحةية عةرةيب، طيانة خودا ئةو دةرباري رةمسي زماين و عةرةبستانة لة وا ئيسأائيل بةين

 دانة دةيان هةر ديسان و ئصمة ئاوأيان لص نةدةداوة وةك، حةوتةم عامساين بان و سةرزةمني خوداطةيل
  . شت و و مةرةب عةرةب دةسيت

  
 بان كصوي لة كة، دةكةم ماض و ثوورحاجيانة حاجي مام ئةو ضارؤكةي و كةشيدة رؤحةوة تةركي لة من
 بووين دروست بؤ دؤعايان تاپووكة و بة هةپداوة كوردستانيان هةپنةكراوي ئاپاي، و فيسار فپان

 ثصنج تةنيا،  ساپ1400 لة بايت ئةطةر كة، نةدركصنم ئةمةش ناكرص بؤم بةپام، كردوة طةورة كوردستاين
 رةقيب ئةي كوردي سروودي بة، قةنديل كصوي سةر بضنة دا رؤذصك لة، مةزن كوردستاين حاجياين ساپ
 روانطةوة زؤر لة، بثاأصنةوة، كورد خوداي لة يزماين كورد بة و كوردستان بكةن رزطاري بؤ دؤعا

 ريشي بن لة، كورد رزطاري دؤعاي دپنيابن دةنا - هاوارمانةوة بة دصن عةرز و بان سةرعةرز خوداطةيل
  . دةبصتةوة خؤالسة دا وشتر كووثؤين كأيين لة، عةرةيب بة زماين و كورد دا دذي سعوودي مةليك
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