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  . بۆ ساییتی کوردستان پۆست
  

  . . پاش سو
کی  یه  نامه وه عیده ناوی پۆ سه سک به تاندا که که ڕزه  به ساییته  دا له06. 02. 05ڕۆژی  له

ی شخ  ماه ک بۆ بنه یه ییینامه گله  دا م ناوه ژر ئه له  مان کردوه که ماه بنه ی ئاڕاسته
  . مان حمودی قاره مه
ب هۆ  تباری کردوین به  و تۆمه جی تیا هاتووه ی نابه ندین ووته ی چه وه له تیایدا جگه که
  وه نزیکیشه له دوور و نه له بت و نه  هه وه کی پمانه ندییه یوه  هیچ په سه وکه ی ئه وه ب ئه وه

 و هیچ  ی نوسیووه م ووتاره خسی خۆی ئه کی شهمرا  بۆ مه  وایهانکو پم به، نایناسین
  .   نیه وه ئمه کی به ندیه هیو په

 زوترین کات به) پۆ سعید ( یه و کاکه  ئه  داوام وایه یه ماه و بنه ک تاککی ئه  من وه بۆیه
 جارکی دی بۆ  نیش بدات که و بهرانیش بکات   خونه و له  ئمه  داوای لبوردن لهبت ده

 بۆ هیچ  هو ینه که شی ده  دووباره ت وههن کار نه  به ی ئمه ماه ستک ناوی بنه به هیچ مه
هیچ   به ئمه، کار بھنت  به وه رامی ناکۆکی نانه مان بۆ مه ماه  ناوی بنه سک نیه که

و  وه  نانه ی ئاژاوه سته ره  که نک بمان کاته سک و هیچ الیه ین هیچ که  ناده ک ڕگه یه شوه
ی هیچ پاساوک  وه م ب ئه که رمی داواده فهکی  یه شوه دا به  لره بۆیه، کی ره دووبه

دا داوای لبوردنمان ل بکرت  که ته ی بابه وه مان شونی بو بوونه هه بت له  ئه وه بھنرته
ی  وه  ساییتی کوردستان پۆست بۆ ئه  خۆمان کهک مافکی م وه که ها داواده روه  هه و وه
ش  نگی ڕه  ڕه به ی که ی س ڕۆژ سایته لمنت بۆ ماوه نی و ڕاستگۆیی خۆی بسه بالیه

و  ر به امبهر  به رزانه و به تی کردنی ئه رپرسایه  به ست به  هه ک له یه ک نیشانه مات وه هه
  .  یه و نامه ی ئه وه  بوکردنه یان له هو شیمان بوونه و نیشاندانی په  دزوه کاره
موو  ک هه تیمان وه سایه بین بۆ پاراستنی مافی که مان ناچار ده م داوایه ی ئه وه وانه پچه به

 . ر  به دژتان بگرینه ی یاسایی له  ڕگه وه رمانه ی پارزه ڕگه  له وییه م زه ر ئه تاککی سه
ن  مان بکه واکه  پشتگیری داوا ڕه ین که که کرانی کورد دهگشت ڕۆشنف  داوا له وه شه ر لره هه

کی  ره ر بۆ دوبه به ی نزم بگرته مان ڕچکه توانت هه س نه داهاتووشدا که ی له وه بۆئه
  . ین که تیتان ده وایه ته ستکی نه  سوپاسی گشت هه ئستاوه رله هه، و ئاشووب وه نانه
  .  زوویی  به یه م کشه کۆتاهاتنی ئه هیوای به به

  فید فا حه شخ مسته
07 .02 .2006  

  
  

  . . . تبینی
  .  وه  بۆ بووکردنه کان تکایه  کوردیه ی ساییته نرین بۆ زۆربه ی لده ونه

  


