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ي نوسيوة ي نوسيوة ) ) ئةمة بةردصك كوا بةرقةكةتئةمة بةردصك كوا بةرقةكةت((بؤ ئةو بةرصزةي بؤ ئةو بةرصزةي   كص لة بص ذنطة كةي مصذوو رزطاري ئةبصكص لة بص ذنطة كةي مصذوو رزطاري ئةبص
   هةلؤ طةرمياين هةلؤ طةرمياين ... ...باوكيباوكي

 
بةرصز  سةرطورشتةيةك بنوسم وة هةر مامؤستايةكي) ئةمة بةردصك كوا بةرقةكةت(ئةمةوص دةربارةي 

ة بروا بةروداوةكان ئةكاتوئةلص بةراسيت و وةئةم نوسينة خبوصنص تةو لةكايت ئةو روداوةدا لةوص بووبص
بوو وةزؤر ) حممد ثريؤز(مامؤستا بووم لةسليماين كةكاتصك بةرصوة بةري ثةروةردةي سليماين !!!! وابوو

بؤئةوةي ثةيوةندي بكةن بةريزةكاين بةعسي فاشستةوة  هصرشصكي طةورة لةسةرمامؤستايان بوو
ئةدا بؤ ئةو مةبةستة وة بةاليانةوة طرنط  بونةوةيان ئةجنام كؤ10وةئةتوامن بلصم لة مانطصك دا زياتر لة 

جارصكيان هةموو بةرصوةبةري قوتاخبانةكان لةطةل . نةبوو ئةو مامؤستايانة دةرسيان هةية يان نة و
، ياريدةدةرةكانيان بانط كرد بة كؤبوونةوة وةمنيش ياريدةدةربووم لة يةكصك لة قوتاخبانة ئامادةيةكان

لة هؤيل رؤشنبريي جةماوةر لةسليماين وةلةوص بةرصوةبةري ثةوةردة و . ؤبونةوةيةوةضوين بؤ ئةو ك
لصثرسراوي بةعس وهةندص خؤفرؤشان لة ثصشةوة بةرامبةر هةموومان دانيشتبون لصثرسراوة بةعسية 
 عةرةبةكة دةسيت كرد بة قسة ئةوةي ئةيوت بةرامبةر ئةوانةي بةعسي نني نةي ئةوتةوة وةزوو زووش

) موو هيضي( كوردة خؤفرؤشةكةي كةاليةوة دانيشتبون و ئةيوت  3دايةوة بؤالي حممد ثريؤز و ئاورص ئة
من ئةرؤم وةقسةكامن بةجص ئةهصلم بؤ لةدوايدا وويت . ئةوانيش بةسةر وبةدةم قسةكانيان ثةسند ئةكرد

 هةستاو ئيتر ملي شكاندو رؤيشت يةكصك لةوكوردانةي لةطةليا دانيشتبووحممد ثريؤز واالخوان  اخ
وةلةدوايدا حممد ثريؤز دةسيت كرد بة (. ) دا دةسيت كرد بةهاوار هاوار و بةشان وبايل حزيب بةعس

  :قسةكردن وة وويت
ئيستا ئةو كاغةزانةي دصتة بةردةستان هةركةسةي ناوي سصيانةي خؤي ئةنوسص و كارةكةي و  

ص ببم بةبةعسي يانة و وةئيمزاي بكات واتة ئةمةو) انتما ئةكةم يا ناي كةم(قوتاخبانةكةي و تيا بنوسص 
  :ئينجا وويت

ضونكة  كةنو بلصن بةلص زؤر باشترة لةوي نةيئيمزاي بكةن  مامؤستايان ئةمةوص شتيكتان ثص بلصم 
قائدةوة وئصوةش  ئةوانةي ئصوة بة دلسوزي كوردي دائةنصن زؤر دةمصكة ثةيوةنديان كردوة بة حزيب زؤرلة

وةئةوةش بزانن رؤذص دص ئةوةي نةبوو بص بة بةعسي ثةشيمان ئةبصتةوة ضونكة ، سةرطةردان ئةكةن
نةبوون بةبةعسي ئةبص هةر ضاوةروان  ئةوانةي ئيستا ئيمزايان كردوة دائم هةر لصثرسراو ئةبن و ئةوانةي

   وةئةبص بلصن بةخوا راستت كرد مامؤستا حممد؟؟؟؟. بن
ئيتر هةركةسةي .  وةرقةكةمشان ئةخستة ناو سندوقصكةوةوةئينجا دةست كرا بة ثالة ثةستؤ بؤدةرةوة وة

ئينجا من ئةمةوص ئةم ضةند ثرسيارة ئاراستةي ئةو بةرصزة بكةم كة . خؤي و ويذداين خؤي ضي ئةنوسي
ئةو نوسينةي نوسيوةو ئةوة كاغةزة شاراوة بؤن ناخؤشانة بةاليةن كوردوستانيةوةو بؤندارة بؤ 

. ؟؟ وةبوةبةهؤي ئةوةي ئيستا ببنة لصثرسراو.. .  كاغةزة شاراوانةوةوةئةوانةي كة ثةيوةنديان هةية بةو
  ؟؟.. . وةهةر جارةي كاغةزصك هةل ئةدةنةوة وئاشكرا ئةبص

  ئايا لةدواي روخاندين رذصمي ئاغاي خؤفرؤشان ضةند نامةي وا ئاشكرا بوة؟-1
  ؟ئةوانةي لة اليةن ثارتةكانةوة ئاشكرا كران كة فايل دارن ضيان لص كرا-2
  ئةو موستةشارو ئامر مةفرةزةكان كة هةزارةها كةسيان شةهيد كردوو ديهاتيان روخاند كوان؟-3
  ثاك سازي؟ لةدواي راثةرين دةست كرا بة ضاك سازي يا بة-4
  ئايا ئيستاش هةر كوردوستاين نية كة لة دواوةيةو ئةوانيش لصثرسراون؟-5

2 



www.kurdistannet.org27-2-2005 18:57  بةكايت ناوةندي ئةوروثا 

سةري بؤ  ية بؤ ماستاو كردن لةيةكصك كةلةذيانيائايا لةاليةن ثارتةكانةوة ئةم خؤفرؤشانة باشتر ن-6
  دوذمن دانةنواندوة؟

وابزامن ئةطةر ئةو نوسراوانة ئاشكراببصت .. .. . ) ئةمة بةردصك(براي بةرصزم خاوةين ئةو نوسينةي 
. زؤر كةمن لةضاو تص كؤشةراندا) ) ) مصذوو بصذن طةكةي( ( (لصثرسراوانةي كة رزطاريان ئةبصت و لة  ئةو
ستاش ئةو خؤفرؤشانةي كة ناويان ئاشكرا ئةبص لةاليالن لصثرسراوانةوةزياتر رصزدارن لة وةئي

  !!!!!!!!!!!ثصشمةرطةيةكي كؤن يا كةس وكاري شةهيدان
  
ئةو ةية كةبةكار دص بو جياكردنةوةي زؤر شت ) بص ذنط.  (ناويان ناهصنم ئيستا لصثرسراون (. ) -:تصبيين 

    . لك نةيةتبةتايةبةيت ئةوة شتةي كة بةكة
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