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    ستووری عاق ده ی  وه  دوای ساغ بوونه ی کورده وه ته  بیاری نه مه ئه

  2003-08-25 ]ک.س.س[ خۆیی کوردستان  ربه کۆی سه سه
ئاغایانی یان   جارهم م ئه بهکرت  هئ دۆزی کورد  سیاسی به یتر اکیت بهاش ئمۆ دیسان ئه

مانی  ڕله ت په نانه  ته...!!!ل نگی گه  بۆ ده وه نهڕ ی بگه وه  ، ب ئهن هک کورد مۆری دهپاوی  خۆسه
  . ) وه رۆک خۆی ساغ کرده مانی سه ڕله ک په وه( ورکی کارتۆنی بینی  کوردستان ده

 موو  ھه  که رگه  کوا ناوی پیرۆزی پژمه، دڵ و قودسی کوردستانکوا :ین  کۆ ئه ک سه  وه ئمه
، نووس  ت و سامانی کوردستان ، کوا مافی چاره روه ، کوا سهکرد ئه ل انی ه زریکران داگیرکه

ت  نانه ، تهیی  وه ته  کوا فیدڕای نه کوا سنووری کوردستان ،، ی کورد و کوردستان کوا ناسنامه
، ؟)عاق بترمی  کام ھهرۆکی  بت سه  ئهئایا(  نکردووهوی خۆی و رم ناسنامه ھهرۆکی  سه

شیری تورکمان   ناوی گوندی به ، به   وه ان گۆرییهتھا گوندی کاولکراوی کوردستان ارهز ناوی ھه
 و زاد ر مه  عاق گه وه ته ۆ چ ندانه زوو مه ی کورد ئاره  که: کوردرانی  ی سه  ئه..!!ری له

 دخۆیی کوردستانی کر ربه ر داوایی سه ن گه که چۆن دادگایی کوردک ئه؟ بت  نه  ئوهزووی ئاره
ری  کوردستان  رتاسه کی سه خه، شه  ڕه ستووره و ده ئه .رسته په  کۆنه ستووره و ده پی ئه به
 نھا  ته ستووره و ده ، ئه)وت تی کوردستانمان ئه وه ری دهستوو  ده ئمه( نن  هئی ل مۆه چه
  .انت وه نه  بۆ ماکات کانتان دابین ئه و پیاوه  ئوهکانی  ندییه وه رژه زو به حه
ستووری  ر ئه به  له،وره گهری کوردستانی  رتاسه  سه لی کورد له م گه رجه  سهوازمان بۆ نگه با

ر  ، گه وه نگمانه ه د رن به  وه رانی کورد ، تکایه کانی سه بوژدانییهرچونی  کان و ده ته خیانه
کورد  خۆ بهنبیر و  ی ڕۆشه  ئمه رمه ، چیتر شه  هتان که وه ته ری نه روه  ئازادی و سه واتان بهب

مۆ  ڕۆشنبیر ئهکی   خهوستی  ، ھهین نفالی داھاتوو بکه ڕوانی ئه  چاوهووست دانیشین زان بھه
کی  م خه رجه سه ین بۆ ستانی ساز بکهدیی کور وه ته با کۆنفراسکی نه ..!!! کدایه حه  مهر به له

ی   ووشه ی که ستووره م ده ئهت بۆ مک ب یی کوردستان، تا وه وه  و ناوه وه ره  ده کورد له
 و مریکا و ئهران  مک بت بۆ داگیرکه ه تا وه .  یه غه ده کورد و کوردستان تیدا قه

 و دروشمی  ن، ھاواری ئمهکی کورد بک م خه رجه سهوویژدانی  ناتوانن  هک ، کانیانوگ له قه ئه
نجا ملیۆنی ،  کی په یه وه ته وای نازانین بۆ نه  ڕه ت به وه  ده متر له که .   دییهکور یت وه  دهکۆ سه
 .ران  تی داگیرکه سه  ده بھنت به  کۆتایی  تی کوردییه وه نھا ده ته
  شاوتانین دژ به وست و گورزی وه ڕوانی ھه هتی چاو ی ھاوبیرانی ڕگای کوردایه ئه
   .ر کوتکهر ری ووتانی سه سه له هک

  ..!!بژرن ده ی ڕزگاری ژیانی نۆێ ھه  ڕگه  که  یه النه و گه رکوتن بۆ ئه سه
  ستانی داگیرکراودری خاکی کور رتاسه  پناوی ڕزگاری سه بات له موو خه ھه

 com.sekoikurdstan@walla  ندی تکایه یوه بۆ په
   2005-08-25رخۆیی کوردستان  به کۆی سه سه
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