
 
www.kurdistannet.org 

وپا  ور  ئهیند  ناوهیکات به 16-7-2006 15:05 

1 

  
   گۆران تۆه... ت باش وآاته ندی ئه قشبه ریوان نه مه
 
  دیاره.  وه خونمه آانت بۆ ئیسالمیی سیاسی ده وه  و خوندنه وه و لكۆلینه ت  بابه وه رنته رگای ئینته  له

تی  هحا وروژاندنی..  تانه و بابه  له یه ستكت هه به نازانم چ مه. یت آه یاندا زۆر ماندوو ده گه  خۆت له
ی ماستاو  هاوشوه وانك ك پاه رخستن وه یان خۆ ده،  آوردستان  له ترسی ئیسالمیی سیاسی یه مه

 بۆ خواردنی پارووی  ساكه ند ی چه  ماوه  آه آانی تره یی یه وه ته  نیشتمانی و نه آانی حیزبه چییه
خۆ ! ن ده وی بۆده ن و هه یكه آان ده شۆرشگره  رآرده ست بۆ سه ی ماستاوی خه وه ورو ساردآردنه چه
  یه و شوه آی له ر الملییه ر هه گه  نازانی ئه خۆت گرداوه له ت وره آی گه ندی یه قشبه نابت پاشگری نه جه
  آانی آوردستان آه  ئیسالمیییه نه  الیه ر به رامبه  به  ناو دت دایه  له آه ی فسییه  نه و عوقده یت و ئه بكه
 ندی و قشبه دینی نه وك دادت شخ سراجه شه، فرۆشیت ریاندا ده سه تی به آوردایه ی ده  موزایه به

  .. ن ده ت لی ده ده شتا جه نھا هه ت دن ته ریقه پیاوچاآان و شخانی ته
 

 و  یه وه ژرته   له ی آه آه  علوجه بیر چوو و ئۆتۆمبله تی ئاوقافت له زاره یاندنی وه سادی راگه فه   دیاره
و  و خواردنی پاره واسته  رگای  له  آه وه ی موسمانانت بیرچووه جی سانه  حه رگانی آردنت بهباز

 !!وان  شونی ئه آانت له هاوحزبیه ج و دانانی خزم و ی حه ره  سه ی ناوی هاوتیان له وه سرینه
كی ئیسالمیی نوسینكی دژ ن  الیه رشتك دژ به هه م آه آانی تۆ ده یری نووسینه  سه وه نزیكه  خۆ من له

   له ش پرسه رمه هه. یت آه ی خۆتی بۆ ده وه وان و خوندنه  پاه یته آه ده وا خۆت آگرتوو بت ئه  یه به
 ر بدات تۆ هه آانیش هه  آوردییه رآرده شان وبای سه ر به گه مای موسلمین ئه عوله ی یئه لدوانكی هه

  ئویلكی بۆ د ته
 

ی شخ   رچكه وه خۆناآا بیت ئه ! وه یته ده ومی لكی ده منی قه ئه دوان دژ بهل و به وه دۆزیته 
مینداری گشتی   ئه  آه  بیرت چووه دیاره. ؟؟.  وه ته ماوه  بۆت وه وانه  و له ندییه قشبه دینی نه سراجه

ال  ستی مامۆستا مه رده به  و له  دایك بووه آان له ندییه قشبه نه قای  ژر نزرگا و خانه آگرتوو له یه
  هنی دژ به  آاری ده  به  چییه  ئیبلیسی یانه قلیدی یه و سیناریۆ ته ئه.  بووه  وره دینی باپیری گه هائه به
ناوی  به ندی و جاركیتر قشبه  پاشگری نه آان و جارك به ولری یه م راستی هه  ده خۆت آردۆته آگرتوو یه

ناوی  ر یان به رامبه ت به آه آینه  رق و  پ له فسه  و نه نری و عوقده  ده هنام) د عبدالله مه محه(ر  مبه پغه
  . بری؟؟ رده آگرتوو ده یه  آانی ولری یه  هه ندامه  ئه ئیسالم و دیفاع آردن له

 
  وآاته ئه، تی  ماستاو چییه  له وه ونه دووربكه  و  نوژآردن بكه ت فره آه وره  گه  جاری برۆ خۆت و خزمه

ت  آه یحانه  تۆیۆتا ته  به وه  وشه تی ئاوقاف له زاره وه ت برۆ بۆ آه  علوجه یاره  سه ر به آسه هی
،  و بجه ه  بۆ هه وه ت بیبه آه قاعیده  موته زیره ڵ وه گه  وله باربكه ت آه ته زاره آانی ناو وه ییه نده گه
 ر ك هه  نه  ئوه چونكه!! ن بۆڵ ناآه شتان قهكو خۆ به، آانت ییه نده ك گه  نه آه  وش گومانم نیه له
   شت الداوه یه) عبدالله د مه محه(و  ی ئه  رگه كو له به،  آانتان الداوه ندییه قشبه ی نه رباز و رچكه له
 وان  ئه یت آه آه آگرتوو ده آانی یه ولرییه هه  ندامه  ئه  دیفاع له وه وه ناوی ئه مراستی و به  ده  بوویه آه
آگرتوو  ولری یه نی هه به آانی مه رپرس و آادیره  به نده چه نازانم!! ون ی ئه ر ربازو رچكه سه له
تی ئاوقاف  زاره ربانی وه  سه نھا له  ته وه  نزیكه  له بینیوه شت نه گاآه ئستا باره دنیام تا.. ناسی ده
  ..  گاآه  باره  له  نزیكه آه بت نه
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آان  یی یه بجه ه ن و هه آگرتوو هه  یه له   گوایه آردووه) آانت آان و قارونه نهو بت و فیرعه( باسی 

ت دروست  وره ون و بتی گه ك قاروون و فیرعه  تۆ آۆمه آه  نی یه  وه م گومانم له به، ن آه تی ده رایه ربه
آردنی خۆت و  واشه ریكی چه آانت خه  نادروسته  قسه  بوهتان و به رستی و به په یان ریكی ده  و خه آردووه

 س بواییت پناآات و  آه رق و آینانه و و پر له  ساده و قسه به جاركی تر دنیام آه !آانتی رپرسه به
نھا   ته آه  یاد ت آرد شت له م دوایییه ی ئه آه بژاردنه  هه دیاره.  ر ئاوه فی سه آو آه آان وه بوهتانه

زویرو  رای ته ره هنا سه نگیان زار ده هه) 30 ( ی تۆ زیاتر له گوته هآان ب م لكراوه  سته ولری یه هه
 .. !!فوول ئازادی و دیموآراسی  ه) 9(آاتژمر  ر له نگدان هه آانی ده ی زۆر و داخستنی بنكه ساخته
  آگرتوو له ولری یه ندی هه به رپرسی مه ك به وه ر  هه وه  رووی ركخستنه آگرتوو له وتنی یه  پشكه
  ی آه رییه ماوه  جه وتنه وعی و پشكه  نه نگاوه و هه  دواتریش ئه ی پكردووه آگرتوو ئاماژه ی یه رۆژنامه

 ؟؟..  نایان بینی  دیاره ی بینیوه وه خۆیه  به و شاره آگرتوو له فزیۆنی یه له رادیۆ و ته
د عبدالله  مه ندی و محه قشبه ریوان نه آانی مه وتی یه ی چه وه خاتری راست آردنه ر به نھا له  من ته
ی  رانگزی یه و شه م ئه به، نگریشی نیم آگرتوو نیم و الیه نووسم و یه م و ده آه  ده و قسانه ئه ی آه نازناوه

 ئاست  آگرتووم له  بم ئستا یه ن وایان لكردووم آه آه ری ده رامبه آانی به ریوان و هاوشوه  مه آه
ریوان   آاك مه  و به وستیانه  هه رانگزی یانه و شه ر ئه رامبه به  وان آه ی ئه رامیهو ئا  و ئه وه بیرآردنه

 و  به و نانه بت بیی ئه ر ده ت باش و هه و آاته ندییش بم ئه قشبه ریوان نه یی ببورن مه بجه ه هه
 ... !ی دۆشاوه

  


