
  ..!ن رکووکی پداکه تی که وو رن نه  ،وه ربووه ی به سته  جه  لهتوورک ئاگر
  .ریب ک مال غه که.  ئه17-02-2005    
م  نجامی ئه وورک ئهتتی ناووخۆی  زاره وه،کانی عراق  لبژاردنه نجامی هه  ئه  له یه یی هه لهتوورک گ

م  کان بت ئه  هرهیت سه ی ده ه ناتوانت ئاونهردن بژه م هه  ئه چونکه وا نازانت  ره ردنه به بژه هه
کی کوردی  کان خه  کورده کان گوایه قی توورکه  ئه به.  یایه توورککانی رۆژنامهردری   سه واه هه

 بانسی   بۆیهنگدان  بۆ ده یاسا  و دوور له وایانه ره ،نا)رکووک  ی که وه ره ده  له( تریان هناوه
رکووک   که تی له  تایبه  کوردستان و به وورک له تی چه وه. وه ته الی کوردا شکاوه بهکان  بژاردنه هه

  قی توورکه  هه من به.نی دۆراندن بوون   شایه  که نگیان هناوه  ده هنده
 3و   ئه نکه چهرانبن  ش زیاتر نیگه وه له  زانم که  ئه)رکووکی کانی که تۆرانییه(کانی موولییه سته ئه

کانیان تۆمار   ناوه  بوو که وه یی خۆیانهۆلح  گه ژین ،له  باشوور ئه  له  گوایه  خۆیان کهی راییه هملیون گ
ئستا .ن  تۆماریانکه بژاردنی ئاینده هیوام بۆ هه به.کوردستان کانی رژمره ی سه  لیسه  بوون له نه
  ورکمان لهی تو وه ته  نه و ئازادی بوون کان که کگرتووه  یه وه ته  نه کات له تی توورک داوا ئه وه ده

 بانسی   له ی دروست بووه ییهنگ و السه نجامی ئه  ئه هلرکووک بپارزت   که هتی ل  تایبه  بهعراق
تا .؟ بازی کردووه که  کورد فو ته ی گوایه نگانه م ده دوای ئهتی   تایبه  به.دستانور ک کان له هزه
 توانین بین  ئهاگووند چنگدان تاپۆی کام  نجامی ده  ئه دا به وه ته ام نه مژووی ک مۆ هاوریان له ئه
کرت   ده وه یان باس له.کان  سیاسییه هیشتن تگه  له  ه ئیفلیجی مه واته ئه که. وه ته ساغ کراوه كشار
ی  مانها ز وه ته و نه ئه(کان، کگرتووه  یه وه ته می نه رده  به رته رکووک به ی که   کشه یه  کورد ئاماده که
نفالی کردین و کیمیا بارانی  ب ئه ره ڕۆ عه  ڕۆژی نیوه  به)اتک الن ئه تکی مافی گه  ئه  ساه60  که

و  ئه. بووایهکانیان  هیزا ناره   دیک له له ر مردووخۆر نین با گومان  گه  زمانه وه ته و نه کردین ئه
تورک و ( یه وه ته و دوو نه  ئه زی  خواست و حه  له ت دووره نانه  ته یهه ن اکالی ی یه وه ر ئه  به  له تییه برایه
و . وه  مژووی خوناوی خۆییه ر شانازی بکات به  گهی من برا کک ناتوانت ببته ، یه )ب ئاره

  هوای زانی منیش ببم ب  ره رکاتک به م هه به،)مۆ ماندا ی ئه رجه لوومه م هه له( ریم بت داگیرکه
  .کی باش یان خراپ ک دراوسیه م وه  کهانماشای توانم نه  ئه و کاته تی خۆم ئه وه نی ده خاوه

ی  زاده و مه ت ئه نانه ،ته    ردا دراوه  سه دانی به سداره رمانی له مۆ فه ئه  کتیزهراک بیر و پ وهتی  برایه،  
ش 6  به6  به6   به6 رکووک که عیراق ،که  تای لدانی ره  سه ر له ههرکووک  ر شاری که  سه  کرا له
  .کان  عراقییه شاری  و بوو بهاکردابش

کان و  ی تۆرانییه  ئیراده تدابوو دوور لهی کوردی  نھا ئیراده ته   تییه و برایه  سیناروی ئه
 چاک  ونکه، چ ی تۆ نییه تییه و برایه پویستیان بهوان  ئهمۆ   تۆ بایش بگریت ئه چونکه(کان به  ئاره
بیت  هنهز   بهساتی دهنی هزو  ر خاوه کی سیاسیش گه یه ر هاوکشه ،هه تۆ الوازی زانن که ئه



  ،باشترهتییه و برا  بۆ ئهین هک  ئه په  هه  هنده بۆیه. ردا دراوه سه دانی به سداره رمانی له ئۆتۆماتیکی فه
  .ن بۆی که  ئهبانگمانوان  گات و ئه تا پئه

 داگیرکراوی باکوورمان ئایا کام توورک  خاکی له کی کورد ه خ  ملیۆن زیاتر له20   برواننه هتکایی، 
 و بت کورد کووشتن  بدات خۆی به  قه و هه رمان و ئه و فه  ڕۆژیک ئه نهاتوو) یانک میدیایه(یان 
   دان به کا هاتووهتوورری  رپرسیا بهمی کام  ده  به خوزه ،نه سه ستان بهورد، ورانکردنی ک سه به

رجک زیاد   مه بت به تی نه شاری برایهم ۆ بۆ شاری ستۆکھ باشه!!! وه ته ک نه بوونی کوردا بنت وه
   زمانه  دان به کان که ندییه لهنتی ف  تایبه به%)40ی  ڕژه به(ژی  تی تیدا ئه وایه ته  نه مه  که20  له
و  نی ئه  خاوه ن بۆیه که  ئه وورد  شمشیر موو کان به سودییه . کی ره ک زمانی سه  وهنراوه  نه شیانه که

ر   و گه کردووه ی نه هشتا تۆویش و بیره ک ئه  بیر و هۆشی هیچ سودییه  له ن کهب  شن ته جورئه
% 100کوو  به). تی  شاری برایه  ببته شاری ستۆکھۆم که(.بت زۆک ئه  تۆو نه ببت به
  . ژیاندا مابت له .دیک سوو تا یه. سوودییه
 )حتانی قه(ینسوودابیکی  ره  یان عه)تۆرانی(مووی سته  توورککی ئه وایه ریشی ک ڕه بهمه  جا ئه
  له زۆر  مه  ئه ،من پم وایه وه شی خۆمه وه ا ب مه زۆر بیخه و بهم  که شاره  ش له  به ریکه شه به ببت
 دو  ین به ک بیکه  نه هک سلمانی و مھاباد رکووک وه م شاری که من ئه  یه وه روو ساژشکردنه سه
ت  رعییه  بۆ بھنین و شه وه سییه  مۆری ئه بی به ره ئازانین و  نی نه  خاوه  دوایی خۆمان بهدسقوو
   به رز کراوه  فه تكی کۆۆنیالیستانه  سیاسه  به ن که بده   هاوردانه هب ره عه  و   هاوردانه تۆرانییه  و به
  .داکو کوردی مھابادیش  بهدارکووک ک کوردی که نه ر سه
 بگۆردرت   پی یاسا نابت داستکاری بکرت واته یان به که روویج سرووشتی خاکه  ووتی نه له

  هاتوون  هشتا نه ی که وانه و نه  ئه جونکه
شار   تۆ شار و نیمچهی من و که  ووته م له یان به که ستکاری کردنی سرووشتی خاکه  ده رازینین به
  رۆک  سه چونکه...کرت راج ئه و گووند هه

ر   به ر له هه......ی کورد  وه ته ری نه وه  کوره یه مه ئا ئه...!!!!!. ندی حیزبه وه رژه  به و له.دتی به
  ....!!! وا من و تۆی کورده یی ئه سته  ژر ده ر مابت به لک گه  گه یه م هۆکارانه ئه
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