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  .ریب ک غهمال  که.  ئه10-06-2005      

تیان بۆ  عله نهڕین ،   کوردستان ، ڕاپه ڕۆژئاوایمۆ کوردی باشوری ئه
ری  انی ژیانی داگیرکهک هکرد ، چرک شی سووریا تۆمار ئهعسی فا رگی به مه

نھا خۆیان  بوو ته س نه که ،  وه رگه ی مه ر بسه خستۆته بهکوردستانیان 
م  شی کورد بوو له نھا سومبوولی هاوبه ی کوردستان ته کاوه بت، ئای شه نه

لی  کاک عه [  ، کوردی باشوور ، چوار بوونمرۆی هۆندا ی ئه که خۆپیشاندانه
{ کک بوو ت یه ، کوردی ڕۆژهه] یڤتی کوردستان ری حموود ،دوو نونه مه

ڕیوی  ڕاپه کوردی ڕین ،باقی  په ئه  تنه  ده  ، کوردی باکوور له..]مید کاک حه
 کوردی  نم چونکه د م مدیاییه  ناوی ئه  پاتاکدا بۆیه له .باشووری بچوک بوو

دا  که پیشاندانهساتی خۆ  له وه  داخه م به  ، به ی زۆری تدایه)24 ( یاره عه
  .دابوون ری نه ران به وی هانده  هشتا خووماری شه  وانه کک له نھا یه ته
 حسابی   بوون ، چونکه  نه م خۆپیشاندانه کانش میوانی ئه  کۆمۆنیسته په چه

ووتی کوردستان  یوویڕ كی ڕاپه بۆ خه) ئینسان ( مۆڤیشیان 
و   کورد نا بت ئه کان ، که  ئینسانه به   سوندیان خواردووه چونکه....کرد ئه نه

زیووی  وستی به مان هه کانش هه ، ئیسالمییه.وابت  پره ی یه ووشه
ردووالیان،  ، ههعسا  رگی به  مه هر  سه م له به .بوو کانیان هه کۆمۆنیسته

پارتی و ... خۆپیشاندان نھا به ک ته مان بوون، نه ری مان و نه  ی شه ئاماده
 و سۆشیالیست و دمۆکرات و ئازادیی و ڕزگاری و  که که ی و پهکت یه
  ………………………تادوایی.…ل و نیشتمان ی گه  و کۆنگره که ژه په
  ی له انه و ر ئه گه...........بوون  مانای ببون نه بوون، به نه..................موویان هه

ی  وانه م ئه ن به و ترس و بیمه نی ئه  و خاوه وه ڕۆنه  ئه سنووری سووریاوه
کوا  {   ؟؟.. چییهتوانین بپرسین ، بوون  دا دیسان ئه لره . کیۆ بوون تر له

 } بت  ڕۆژکی وادا بوونت نه ر له  ، گه کورد زانین ناساندنی لۆژیکی  خۆ به
ڕو  ی ته  قسه  به وه باته یدانی خه  مه  دنه وه چه  په کانی پاتۆ به ر کورده گه
ی تر  وانه م ئه به،  وه بینه  ئهودا ککی شه پ له کانیان وسته هه ، قسه ووپارا
  ....!!! کوانکان ستووره  ئه ن ویژدانه خاوه..........کوان



 نگی هه  ئا له یان .. زراندنی فن یان یادی دامه....ژنی  نگی جه هه  ئا ی بۆ له ئه
ربان و بنبان   سه و وه روه پشت و پش و ده... گۆرانی بژ فن
  ، دیسان نوسراوه یورۆیه30   بلیتیش بهی دت مووی جمه هه.وت رناکه به

س ،  م که کانی کوردا ، که خته  سه  ساته م له به{ هنن، کانتان مه  مناه تکایه
 ب بلیت  بات به  بۆ خه یه رگاش کراوه ده..!!!!بت  کورد بوون ئه میوانی خۆ به

  ..!!!!  ب سانسۆر  و به
 فرانس ڤان دادگایی کردنیمی  وهه  دانیشتنی دو ڕۆژی2005-06-10مرۆ ئه
ک خووی  روه  ،هه  داخاوه  شاری دانھاخی هۆندی ، به   له نرات بوو ئه

ندامانی ڕکخراوی   ئه  بووان له ی ئاماده ران ، ژماره کراوی کوردی هانده پیاده
 یادی کورد  کجار که  بۆ یه  سانه کهم  به… ڕی په ئه سک تنه چاک و پنچ که

  موویان فرمسکه  ، هه وه کرته نفال ئه و ئه بجه ی هه که کوژییه
 ڕۆژکا شینی ساک   ، له ، بۆ ڕشتن ر پیه  سه ن ، له یا که تیمساحییه

  !!!……بن  رئه ده
  مۆوه لهبت  ئه   هبۆی ، ماشه و ب بنه مۆ ب لۆژیکه  کورد بوون تا ئه واته که
  ر خۆمان به  ،گه وه ته  نه کات به  کورد ئه  بین که وونبوانه و شته دای ئه و ،عه

   ، به بیت بورانه ترسین ، ئه بت نه  ، ئه ک کشه زانیین نه نی تۆفان ئه خاوه
ی  ر قافه  سه ین به  ، خۆمان بکه وه زیوی ترسه ی به واژه  ی وانه پچه
   بهزۆر و ژیاندالۆژیکی    له وه مرۆ خۆمان بدۆزینه بت ئه ئه.کان تۆفانه

  له (ین  ی مافی سیاسی خۆمان بکه  پاکتیزه  و جوامرانه  ردانه به  نهزی و به نه
ری مان   شه ت له نانه وست گرتن ته  هه  له وه ڕووبونه  ڕووبه رگرتن له نگه سه
ر بترسین ،  هڵ بژین ،گ  کهم بژین و تی که رموویه  فه کورد بۆیه: ) ماندا و نه
رد  به بت نه رین ئهبژ  ههییخۆ ربه ر سه ت ، گه قبووڵ بمانستی  ژر دهبت ئه
  ...!!!ن یب
  
  

   
  
  
  
  


