
        ؟؟؟؟...ستیترۆر  ی کرد بهالن ئۆجه بدو عهڕز  ک به
       
  ریب ک مال غه که.  ئه        
  نه ر الیه کرت ، هه  ئهالن ئۆجه  بدو عهڕز  مان به الکه ری گه ر تکوشه  سه و باس له زۆر قسه   م ڕۆژانه له
 زۆر  ها روه ههکان ،  به ره  میدیا ئه  وانه ات، لهک ن ئه شه  وه  ئاپۆ ستن به یوه  په کانی که ڕووداوه  دی خۆی به

ک   وه م قسانه ئه . ترۆریسته)   ئاپۆ( ڕز   به ن که که  دریژ ئه وه ست بۆ ئه مرۆش ده تا ئه  شنی کوردی الیه
 کردن، ستیترۆر   الن به ی ڕزگاری گه وه کانی جونه ره تکۆشه    .ران ی داگیرکه روانکه بۆ به ، دالیا وایه مه

و  ی ووتانی تۆتالیتار پیشهبت   وه  پشته کی له ها ملیون خه نده  چه ر به شیان گه که وه موو جونه یان هه
  مانه م سیسته  چنگی ئه الن له  ڕزگار بوونی گه چونکه. مریکا موو ڕۆژئاوا و ئه  هه  وانه  له ر بووه رکوتکه سه

   به  که یه شانه  گو ڕه سته و ده کوو ڕسواکردنی ئه  به وانه هت م نه  بۆ نه رییه روه ک سه  خۆیدا نه خۆی له
 ، فغانستان ری ئه ال عومه ، مهدام کانی سه  ڕووخاوه مهک ڕژ  وه یان پاراستووه مانه سیستهم  ئهساڵ دان  سه

  ی باشوورمان نه که  شۆڕشه زانین، باشترین به موو ئه ک هه ر وه هه. تادوایی. . . . . فانکۆ ، ساالزار ،بنۆشد و 
م  سکی باکووری ووتمان ئه ئایا که؟لچنی بوون  نگی پھه کانی بارزانی ته رگه کاتک پژمه ,وت ئه

رازووی حیزبی کوردی ؟ یان  ی ته وتیه  ناسره م  ی له  باشوور؟؟ ئه  له کورد شۆرشی ی کرد به تییه سوکایه
  ؟..تی کوردی سایه که

وروپا و  ئه(   مۆکراتییری کوردستان و ووتانی جیھانی ئازادی و د ی داگیرکهقی ووتان رگیز نا هه من هه
ی توانینی من و  ی ئیستگه وه م ئه به. . . . ش خراپترم لیان وه ڕوانی له کوو چاوه ناگرم ، به  ) مریکا  ئه

توانت   چۆن ئه) نردووکیان کورد  هه چونکه( ت بت سه بده  ت بت یان سه ده ر به کوردک گه  ،   شه ئوه
  . اتک  ئهن  شه رسیڤانه به م  ئه بخات که  هه بایه شه و ڕه  و ئه ڕووی خۆیی ڕووه

 دریژ کردبوو  وه م بۆ ئه نجه په)   2( مرۆ  ئهی گبه  هه  له ناوی   بهدانووسینکم  ئیستا له ر له ند ڕۆژیک به من چه
گیرکه) ی  یرهن ت  و خاوه کوخا و ئاغاخ و شخ و مشایه(   و  بۆچی ئه نیان ده کانی دا تی  وه ران توا

م هیچ   خۆیان بهی یله کۆ ن به کورد بکهن و  رزبکه ی کوردا فه وه ته ر نه  سه کانیان به وه ته تدار  بۆ نه سه ده
ت بن  نانه الت ، ناورن ته مجا بۆ ڕۆژهه  باشوور بۆ باکوور دوایی بۆ ڕۆژئاوا ئه کی کورد له یه رکرده سه
مووڵ  سته  ئه مرۆش له  ئهی هوان ، ئهساب بوون موویان قه ر هه کانی توورک هه سوتانه.. ! ! ! ! . .   وت تمان ئه وه ده

 پیان ،  ل بووه  حه میشه  هه ک خونی کورد که ، نهمانی هۆالکۆ  ی زه نهاو  له متر نییه  هیچیان که ره نکه و ئه
ـکـاـنـ ـتـا ـبـا   ـبـاــ ـکـوـرــتـه ـتـوـوــرــکـه ـنـیاـنـ ـکـرـدـ ـهـیچ ـلـه ـرــمـه ـئـهـکـ  ـکـی ـوــهـ ـیـه ـوــهـ ـتـه نۆساـیـدـیـ ـنـهــکوـوـ ـجـ ـبـه
   جا چا به درکاند  نه م تاوانانانه هئر   سه تیفی له  نگه یان به ک ووشه مۆ یه  ئه کانییان ، تا رییه رعه عه

   .ترۆریستیان بناسنن
ی  وه  ئه نکه  چو هریان روه ی سهجکانیان  ی سوتانه ناوبینی  ئه تورکستان ، ر بۆیته ش گه وه ڕای ئه ره سه

  ، به   وانه وانتی ئه تی و پاه مری و ئازایه نه    هو داته ئهن گرتوو لی   کۆنی ژه وانه ک قه  وه میژوو ڕۆژانه
  بۆ نھا  ، ته وه نه هد وشار ئه کوو خۆشمان گۆره کانمان به ک مردووه   نه  رۆژانه وه ، که ی کورده انه و پچه
  ... کان یده  و ئاغا و سهندنی خشوعیان بۆ سوتانلما سه
 ،  زووحاک و ووتی تاریکستان بت له ر زیاتر نه  گه، متر نییه  ووتی حوشتر و بیابان هیچی که مما له ئه
  هست ب هه   که(   کان  بووه  تازه پیرۆزی ناوی مناه  .  دوایی ات. . . ولر   ههک سلمانی و کانی وه  شاره ت له نانه ته

ک  نه. . . . . . . .  وه به ره عهکانی   خون ڕژه لیفه  ناوی خه بت ناو بنرن به  ئه  که دایه  وه له)   ن بوونی خۆیان ناکه
قلی  کوو عه بهواریان  ی ئاسه وه بۆ مانه   وان بووه موکی پشتاوپشتی ئه   میشه هه کانیان   ناوه  کهکان  وته مزگه



،تا  وه  کورد بخوینینهکی  خهری وه توانیین کوره دا ئه لره(   بووهواندا  تی پیوی ئه  خزمه قکانیش له و فه ال مه
  وه تهدۆزبی خۆی  که وه ته ری بۆ نه روه ن سه خاوهکی  ک کۆماگایه  وه نیوه ی توا مۆ نه بزانین کورد تا ئه

  تۆ که  ، ر خاکی کوردستانه  سه شی مردووی له نھا له ته.....ژی  ئه دینه ه و م که وای مه  هه  به ت پی وایه نانه ته.)
ی  ئاخۆ که)    وه بینته سیماکانی ئایندا ئه  خۆی له که  (   2005ی سالی  ب کردنه ره  عه م به بوو له وستت نه هه
   به  بووه وه ته خاک و نه یانی  وه وست ماینه ر ب هه یی خۆت، گه وه ته تی نه رامه نی که  خاوه بیت به ئه

ر  ک نۆکه وه(    یانم بووه وهه ستی دو یدا ده که  هاوکشه  کورد له میشه  هه  ،کهی که رعه  و شهخومی ئاین
  ..!! زیندوون کان دینه الحه کانی سه نموونه..؟ ) دا کراوه گه وتی له سوکه هه
  ژر یهراخ نه)   الن ئۆجه  بدو عه  ( کی باکوورم الی خهک  کی وه یه وه ته ری بۆ نه وه ر سهی  وه ر خوندنه گه

  ست و ویژدان و بوونی کوردی باکوورمان که  ناو هه  خستییه ی که  پیرۆزه دانه هره م سه بۆ ئه[ ، وه پرسیاره
لم  ۆم ئهقی ویژدانی خ ه موت ، من به]    ۆشیما ی ه که  ا بۆمبی وه قینه ی ته نگ و پله  ده هل بوو هزتر  زۆر به
الی کام خوا وان  ئستا ئه. . .    وه کانه  ڕیزی بابلی و ئاشووری و کلدانییه چووه ی کورد ، ئه وه ته ئستا نه
مان   هه له. . ین ووت تا شکاتیان ال تۆمار بکه که  ئه ست نه کمان ده یه سحابه  موختاری ئه ن ، ئمه که شکات ئه
  بوو له ک ووت ئه ش زیاتر یه  وه  لهمانه رۆریستی زه ت را بهک  ئه نه) الن ئۆجه  بدو عه( ڕز  کاتا به

ک توورکیای ترۆریست تاوانبار   دۆستی  ووتکی وه وروپا به  من ئه وه لره. . ! ! !  خۆی جیھاندا بیگرته
  بهتدان  رعییه  بۆ شه]  ترۆر یاسای دژه،[ کی یاسایی سازکرد یه مینه موو زه وروپا هه  ئه م، چونکه که ئه
کانی   فاشییه  دژ به وه نه رزکه ستیان به دهسانک ،  ک یان که یه وه ته ر نه  ترۆریست کرنی هه ربرین و به سه
  .کپ بکرتی  هک وایه  ره  ڕزگارییه وه نگی جونه ی  ده وه نھا بۆ ئه ، تهمۆ ک توورکیایی ئه وه

ی  بوونی  نهی و چوارچوه   بت بخرته ئه کوردستان ی باکوور مۆ له ئه  ) الن ئۆجه  بدو عه(  ناوی
رمانی   فه مه ئه  . تا دوایی. . . هری و بدووی نه  عهشخ  عیدی پیران و ک شخ سه ر وه هه  ،وه ی کورده وه ته نه

  ؟..قبومان بت یان نا...... مژووه
 ،و  زۆر  که که  پهیتبا خهی وت ر ڕه  سه بت له ی خۆمم هه وه شت توژینه ئه ، ک کوردک  وه من لره

  سک تف له رکه مۆ هه  ئهم به، وه رشیان بۆ بدۆزمه سه ت چاره نانه کان ببینم، ته وان کشه جیاوازتر له
   ،،،،، وه کانمه لبوومی دۆسته  ئه مه یخه ری توورک بکات ، من ئه ری داگیرکه سبه
، ی  که وه ته  ئازادی نه تینووی  داری ات به، بد خونی گیانی جوانی خۆی   چۆڕاوگه ر به  سک گه ی که ئه

ر  ت به درت قه  خون ئاو نه داری ئازادی به(  وه کانه جوانییه  یی ناوی خوا  ڕزه بت بخرته ئهبگومان 
كی کوردی  ی خه وه  پرینسیپی جونه مه ئه) گرت ر نا د سه به خۆیی ب فیداکاری ئه ر به ناگرت ، سه
  ...!!م و نوسین هاوریان بووم  ده نھا به  من ته  که باکوورم بووه

ڕزیان   به نا که هو ر ئه  به ر له م، هه که ئه   هترۆرستو  وا منش قبووی ئه بت ئه  ترۆرستر ئاپۆ   گه بۆیه
  به   مان ناوه    ) ڕبیجیشمانئا(   ت  نانه  ، ته ک گووله ک ئاپۆ نه مان وه کوو زوربه  ، به تراوهیان پو وه ئه
ن ویژدانی  خاوه  کی  الی خه ره ی داگیرکه ر سفره مرۆ پیاوی سه ی ئه وه ئه. . . . .     وه رانه ری داگیرکه سه له که
  .!!!!.   خۆفرۆشییهنی نۆبی  شایه و چییه نی داستانی ملکه خاوه، یی وه ته نه
  
  
  
 

 


