
  کۆماری کوردستان لهی خت کی پایته رینی خه خۆیی کوردستان و ڕاپه ربه کۆی سه سه
  مھاباد

  کان  کوردستانییه موو پارتوو ڕکخراوه بۆ ھه
  کان ییه وه ته  نونه موو ڕکخراوه بۆ ھه

  موو مۆڤ دۆستانی جیھان بۆ ھه
  

تی  کانی تری ڕۆژھه  داگیرکراوه  شاره گاتهبت ب  ئه ڕژمی ترۆریستی ئیران مھاباد دژ به ی شاریرین اپهڕ
  .کوردستان

،  وامه رده  مھاباد به ی  کۆماری کوردستان له که خته کی پایته رینی خه مرۆ راپه ڕ تا ئه ی پوشپه18  وه مه  رۆژی شه له
 لدان و   له ره  تکۆشه م شاره کی ئه  داپۆسینی خه ستان به تی فارس ھه وه کانی ده ره  داگیرکه دا ھزه م ڕۆژه له

   ناوی شوانه کان به ره  خۆپیشانده کک له دیلگرتنی یه  به ستان به تر کاتک ھه ش دڕنه مه بارانکردنیان ، له گووله
دان تا گیانی  نجه شکه  ئه  بهدان و ل به گیانی  ونه که ده دن ،کرت  توندی بریندار ده ی زۆر به وه قادری ، دوای ئه

  . وه ته  خاک و نه خشیت به به کانی کوردستان ئه رگه ک پشمه وهپیۆزی 
کان   ، دووکان و بازاڕه ستاوه کی وه رگریدان ، کاروکاسپی خه  به مانی مھاباد له مۆ ، خاکی شاری قاره تا ئه

ک  کان ، وه موو ئاسته ر ھه  سه  ،له که کی شاره  داپۆسینی خه  له وامه رده م بهکانی ڕژ ره رکووتکه  سه داخراون، ھزه
ری  کارھنانی ھالیکۆپته بهژ و ک گازی فرمسک ڕ کان وه  کراوه غه ده  قه که موو چه کارھنانی ھه دانی شارو بهئابۆقا

  .دان بریندارن  سه ، به وامه رده کانی ڕژم به ک گرتن و ڕاپج کردنیان بۆ زیندانه ، خهنگی جه
  تیه ، یارمه وه  ناو شاری داگیرکراوه  بۆنه  ، میدییاکان بۆیان نییه ستراوه  به وه ره  ده شار بهکانی  ندییه یوه موو په ھه

بینرت  ی ئه وه ئه....!!!!... یه غه ده کانی تر قه کان بۆ شاره خۆشه ی نه وه رمان و خوردن و گوستنه  ده کان له مۆڤییه
  ......!!! وه کیانهو تفاقک  موو چه  ھه  ، به پۆستای سووپای پاستدارانه

 ژر   بۆ ڕزگاری له  یه ره  تکۆشه وه ته م نه یان سای ئه نگخواردووی ده ی ئازاری په کی مھاباد زاده ڕینی خه ڕاپه
  ی تی فارس ، زاده وه حووکمی کۆنیالی ده

  . )ادی ترۆرکردنی قاسملۆو ھاورکانی دا ی  له کی کورده وستی خه ھه (  خۆیی خوازییه ربه بیری سه
ن  که  ئه ه  مامه پاسیڤانهڕینه و  م ڕاپه تی کردنی ئه رکردایه  سه ت دوورن له کانی ڕۆژھه موو ھزه مرۆ ھه م تا ئه به
ت  نانه تهکانی تر ،  بۆ شاره وه ڕین بگوزرته  ڕاپه توانراوه مۆ نه  ئه  تا ر بۆیه ، ھه دا زنه  مه م ڕووداوه ڵ ئه گه له
   کورتی و به به ...ی شاری مھاباد مانییه م قاره ر ئه رامبه  ڕابکشن به جیھانیستی  و ھه پشتیوانی یانتوانیوه نه

ئاوکی   دۆپه  دوور له وه نه که ئهو  سی ڕۆژ و شه  بکه  به رمه  گه م ھاوینه ریووی مھاباد به کی ڕاپه کوردی خه
  .کانی دۆسته

کوا :  بارن  کان له موو ژرخانه وروپای ئازاد و دیمۆکرات ، ھه  ئه ترسن ، خۆ له  مردن ئه  کوردستان له لهر  گه
  .ن شارستانیدا ڵ جیھانی خاوه  گه کانیان له ندییه یوه کانیان ، کوا په ره مینا کۆرو سهسازکردنی خۆپیشاندان و 

یانتوانی  کانی کوردستان نه موو ھزه م ھه رجه سه)  ی رووته سهر ق  ھه که(  ک نوسراوه  یه ماوییتر به ش خه وه له
  ...ن ریوی مھاباد بکه کی راپه م و ئازاری خه شداری خه به
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و   کووچه لهیی ، وه ته باتی ڕزگاری نه ری خه نگه  سه ن ،به یدانی شۆڕش بکه فی مھاباد مه ره شه کی به ی خه ئه
   دتهرچی  ھه دار به ن به لیان بده،ن  تف بارانیانکه ملۆتۆف کۆکتل بیانسووتنن،   بهن رد بارانیانکه به کان کۆنه
 ئامزی  نه تانخه کی کورد ئه ، خه وه نابته  دووباره نھا شانسی ڕزگارییه  ته مه ن، ئه سوابکهکان ڕ ، خۆفرۆشه وه مستانه

 باشووری کی خهوتنی  رکه سهریوی مھاباد  فی ڕاپه ره شه بهکی  ی خه ئه، وه  ی و بونیانه وه ییه وه ته ڕزگاری نهمژووی 
  .ران  داگیرکه  دژ بهوتنتان رکه تی سه  ئایه ن به کوردستان بکه

باتی   مانگرتن و خۆپیشاندان بۆ ھاوکاری و ھاوخه ستن به کانی تری کوردستان ، ھه ی ھاونیشتمانیانی شاره ئه
  .!!!ریوو شاری مھابادی ڕاپه

  
  ژی کوردستانبژی کورد ب

  .داکراووی ڕزگارکردنی کوردستانی کۆلۆنیا پنا باتک له موو خه ھه
  

  2005- 07- 17خۆیی کوردستان  ربه کۆی سه ری سه به ڕوه ی به سته ده
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