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  كةرمي طةرمياينكةرمي طةرمياين.... .... ي ثارتة كوردييةكان ي ثارتة كوردييةكان  نويَ نويَيي بةعس وثيشة بةعس وثيشةييكةلتوركةلتور، ،  طوندةكان طوندةكانسوتاندينسوتاندين

  
 يضاومان بِريوةتة ئةو طؤرانكارية ِروالَةتيانة،  بةعسي رذيم طةلةكةمان بة روخاين دلَخؤشبووينيدوا

 رستانيةكاينكوردستان و طشت دةظةرةكة و طشت اليةك ئوميد دةخوازن كة دياردة نامرؤظانة و ناشا
س و كةوت لةمالو لةوال  هةلَي هةنديكةض، لة طؤِر بنرين بةعس هةتا هةتاية  عةقليةيتيثامشاوة

 اليةن و كةس ي هةندي لة ميشكي وا ريشةيييةكالَ بةعس بة قوي ئةوةن كة كةلتوريدةبينرين سةملينةر
  .  بسِريتةوةكة زةمحةتة وا بة ئاساين، داكوتاوة

 كوردستان  طوندةكاين و سوتاندن و خاثوركردينينفال و كيمياباران و كؤمةلَكوذ لة ئةيبةعس زؤر
 يم ئةوةالَبة.  ثيك هيناوةي كوردي خويناويميذوو يكة ئةم كردارانة بةشيك، بةسةر طةلةكةماندا هيناوة

  !!!ت كورد بةسةر كورددا بيي خود لةو ضةشنة بةدةسيتي لةو نةهامةتيانةي داخة كة هةنديجيطة
 ي نيشتمانيةوة ئةجنام درا و ضةندين خانوو يةكييتي ئيدارةي ئةم رةفتارة لة سنووريئةوةتا دوامنوونة

 يةكيتيةوة ئاطريان تيبةردرا و ي ثؤليس و ئاسايش شةميران لة نزيك دةربةندحيان بة دةسيتيطوند
 هةردوو تياينالَ هاو14/3/2005 ي ئةوة هات كة لة رؤذيئةم كردارة نامرؤظانةيةش لة دوا. خاثور كران

 ي سةربازيي بوون و بةرثرسيكيناكؤك ي توشي كشتوكالَي زةوي عازةبان و شةميران لة سةر كيشةيطوند
 ي كردة سةر طونديبة ضةك هيرشلة طةل ضةند ضةكداريك  عازةبان بوو ي طوندي كة خةلكيةكييت
 طوندةكة برينداربوون يلة ئةجنامدا ضةند كةس لة خةلك . داي و ثيكدادان لة نيوان هةردووال ِرووشةميران

 بؤ ي ئةوة لة جيايت نيشتماين ئةمة يةكييتيلة دوا.  عازةبانيش كوذراي طوندو يةكيك لة ضةكداراين
 ي طوندي هيز و ثةالماريهةستا بة كؤكردنةوة،  بطريتةبةري ياسايي كيشةكة ريكاريضارةسةري

 يئةم هيزانة دوا!!  شةميران سةر بة ثارتنيي طوند دانيشتوايني ئةوةوةش لةبةرةئ. شةمريانيان دا
  يةكييتي ضةكدارة كوذراوةكةي جةبار لة تؤلَةيتيةكيان بة ناوالَ شةمريان هاويضوونيان بؤ ناو طوند

زة ئةم هي.  كرد سليمايني ئاسايشيةطوللةباران كرد و ضةندين كةسيشيان دةستطري كرد و ِرةوان
  خانووةكاين خاثور كردينو  طوندةكة بة سوتاندين نةوةستا و وةحشيانة و بةعسئاسا دةسيتبةوةشةوة

  !!!كرد
 ئةم طوندة ي دةظةرةكة نامؤ نية و ميذوويدلَسؤزي  هيض كورديكي ئةم طوندة اليئةمة لة كاتيكداية كة ناو

رةفتارة نامرؤظانةية ريز لةم  بةم يكةض،  دةيان شةهيدة تيكؤشان و قوربانيدان بووة و خاوةينيميذوو
 بؤية دةيب!!! تاكة طوناهيشيان ئةوة بووة كة سةر بة ثارتني !!! دانةيان طرياخةبات و قورباين

  !!! سةرثةنا بكرينطوللةباران بكرين و مالَ و منالَيان يب
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