
www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 11:11 2-1-2005

  
  رزطار كؤجةررزطار كؤجةر.... .... بؤ ئةو بيشمةرطة ييةي تا ئيستاش ثيشمةرطةيةبؤ ئةو بيشمةرطة ييةي تا ئيستاش ثيشمةرطةية

   ثيشمةرطةيثيشكةشة بة خا لة خولة 
ئةو سات ...  طةرةك شكا الوايني زؤري زوربة دةسيتي ترس وكةلةجمةي بة ثيشمةرطة تةوقيتؤ كة بوو

 طةر زؤر اين كوردستان دةز هةموو شاخةكايني ئةوندة طةورة بوو بةقةدةر طةورةييثيشمةرطايةيت
 ي شاخ وئةوانة خابايتثيشمةرطة ئازا كاين.....  بكةيت ثيشمةرطايةيتبوايت نةت دةتواينةبويروو ئازا ن
 يتان لة سةر هةمان دةستوورةبوو دةزانن ئيستا زؤربي بوون زياتر هيج خةونتان  رزطارلة خةوين

 بشدين و هةمان مان بةستاين هة دةكةن هةمان كالة ئةدي داس هةمان جةمةداينجاران ثيشمةرطايةيت
ئةو كات كة بوونة ثيشمةرطة ويستان وةك خةلكانيك نةذين كة هةردةم سةر  ئيوة..... خةون و ئاخ
ي باوكتان ج...  هيشتيدايكتان ج..  هيشتيئيوة مندالةكانتان ج.....  بيطانةن بوونيشؤروو نوكةر

  . ذيت بريتان لةهيج دةست كةوت نةدةكردةوة بيناو سةربةرز بذين طةلةكةتان بة ئازادهيشت تةا لة ثص
قةتيش وةك خةلكانيك ...  طيان تؤ بيست سال ثيشمةرطايةتيت كرد قةد ملت بؤ بة عس شؤر نةكرديهاور

  ..  بؤ بةعسي ثيشمةرطةت نةكردة دياريسةنطرت نةفروسشت و قةتيش سةر
 بة هدر رؤشت ي بيست سال تةمةنت لة ثينناوي نيت لةم خاكةيدة ئيستا سةير كة تؤ خاوةن بستيك زةو

 ي بذين سةيركة جؤن كيي ثي تا مندالةكانت بةسةر بةرزي مانطانةكةت دةكةييسةير كة تؤ هةر جاوةر
 ي كؤنة جاش كؤنة رة فيقك سةير كة جؤن بة طالسيك ماستاو كوردستانة بؤ وةرطرتينبركي حزبةكاين
 ثينجان وةردةطرن سةير كة جؤن ييات بارجةيةك زةو زؤر دةبن بة بةر برس ولة جيتري خةلكانيك

 دةرةجة هاواليت  خوت جؤنيلة والتةكة سةير كة  حزبةكامنان ثر دةبيت لة كورة ئاغا وكورة شيغليسيت
 هونةرمةندوو رؤشةنبري دةباريت تؤش تا ئيستا يشةشيشت سة يركة جؤن دوالر بة سةر هةند

 طيان من ئةوندة يهاور. ي وريئاسيير يةكسةر بؤ ليال علوي كةسةيركة جؤن لة سةر ثشيت.. ثيشمةرطةيت
 و ي شةرمةزاري كة قة د لةو ال و لةوال مانطانةي كة هةر سةر بلنديسةر بةرزم بةتؤ كة هةر ثيشمةرطة

  . خيانةت وةرناطريت
 rawa20@maktoob. com  
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