
    مۆ ئه ی که گبه هه

  .ریب ک مال غه که.  ئه2005-04-28)م که شی یه به(

 خۆمانکرد  وهبوو  وستمان نه ههر ڕویدا و  گه بکات   گڤهمانداالی گو بهیبا  ک شنه  وه نابت  کان ڕووداوه
  واته که کریت مان ئه که وه ته  نه ق به رهه  ده دا که و تاوانه وخۆ له  ناڕاستهنریکی ی شهن یا لی ت هرب ی شه ڕه که به
ن یاساو   ووتانکی خاوه ترۆمبیلک له که.  یه  تیاماندا هه ی که کوردستانییه  هست ههو  توانین بپرسین کوا ئه ئه

راکانی چاودری ر پۆلیس نووستبت ، بیگومان کام دات گه  سنووری یاسای هاتووچۆ الئه  له وه لپرسینه
وت بلم  مه من ئهدا  لره.ربگرت ی وه که ت سزایی تاوانهب سک بت، ئه ر که  ،هه سه و که  ئه ، بۆیه نووستووه نه
ن  ی بیاڕی گونجاو بده وه بۆ ئه( بنکان سانک ئاگاداری ڕوداوه یان که سک بت که ندار ئه کی خاوه ووت له
تی سووری   خه میشه  هه خۆیاننیی وه ته  نهایشینی ئاس ی خاوه وانه ته و نه تی ئه تایبه به ) کاتی گونجاودا له

  .زنن  ببه  سووره و هیه  ئه کی تر بۆیان نییه یه وه ته تک یان نه وه  هیچ ده  که یه خۆیان هه
  )  ؟یانه هم  ئه ی الی کورد نییه وه  ئه وه داخه به( 
ک  نیشتمانی کوردستان نه(  زانت  ئهنی ووت  خاوه ک خۆی به)س که( ن ماه  ک خاوه:ی من که  ووته له

   م ئمه به!س  دیسان که)ی نیشتمانعراق
 و خاک  وه ته نه( نی ئاسایشی حیزبین  خاوه ئیمه(حیزبیننی  مین خاوه ر زه کانی سه وه ته موو نه  هه جیاتر له

زۆر )  ڕۆیه په(  هت سیمبۆلی حیزب ک نانه  ته)ندامی حیزبیش بت ترین ئه چی حیزب و تازه بت ملکه ئه
  ).زنت ی حیزب ببه  سووره م هه  ئه س بۆی نییه که!!(. ئای کوردستان  له پیۆزتره

  ئاودیوکرا وه ی منه که  ووته کاتی خۆی له که عس سیخووری عراقی بهزگای  رۆکی ده سه،ڕائی فاق سامه وه: 1
  موو پالنه هه( ها کورد زاره  خونی هه  به ستی سووره  ده که، )   الی خوودایه وه ئهچۆن  چیو ئایا به(ورووپا ئهبۆ 
  ن  پشتوه کان له فاقه فاق و وه ر وه کانی سووپای عراقی داگیرکه ربازییه سه
 ،)ت ی دراوه  و ئۆکه  مۆرکراوه وه فاقه ی وه که  ژووره کانی سووپای عراق بۆ کوردستان له موو کاولکارییه هه( 
ی سیاسی  ه بت مامه رئه کورد بۆ هه(درت، ئهمی عراقی مۆدرن و دیمۆکراتی پ رده ی سه یهو پای مۆ پله ئه
ره  شه  ویژدانی کوردی به له  که)تی لکردوون عله ک نه زارو یه  مژوو هه که( بکات اد شانه م ڕوڕه ڵ ئه گه له

  م جۆره ر ئه رامبه وستان به ونو ههعراقی کراو کوا بو  کوردی به با بپرسین له) وه فداچیتر جیانابته
لی   خونی گه  به سیان سووره  ده  که فاقه دان هاوڕی وه کوو سه  به فاق نییه ک وه نھا یه  ته که له سه ردانه مه نامه

   .س ژار و بکه کوردی هه
 گووو  پکه چه  کوردستانی ئازادا به غا له عس دوای ڕمانی ڕژمی فاشی به کانی به  کورده خۆفؤشه

خۆفؤشی و تاوانکردن ) کانن  کوردییه ئستاش جی ڕیزو پیزانینی پارته( پشوازی کران وه نه خه رده زه
الی کورد جاشی باش و جاشی { کلتوور   به تدار بووه سه مۆ الی کوردی ده  ئه وه ته  خاک و نه ر به رامبه به

ی  وانه موو ئه  و هه م تاوانباره ئه. } تیان دروستکردووهپو ڕاس چه عسی  ک چۆن به ر وه یه هه خراپیش هه
  ت له حمه ی ڕه هه!ن هلو نیشتمان بگ سزای گه تا بهتی  وه  بۆ دادگای نودهنبکشربت ڕا مۆ ئه ئه نو ی ئه هاوشوه

  ..!!!ندی  فه نه سه ت حه که شیره



 ر کورد نه  سه تیڤی له  پؤزه ی به ک ووشه  یه.رۆک وه زیرانی عراقی کاتی بوو تا سهالوی  هع یاد ئه:2
نگی  دانی ده  سداره له رمانی فهت  نانه ته{ر یاوهلی  ههک ئه  وستی وه رکووک هه ر که سه ت له نانه ، تهدرکاند
  ییهوال هعم  ، ئه یه نگی هه کاندا ده  میدیا کوردییه نھا له تهمبارتر عراقی فیدرای  ش خه مه له }ندۆمیاندا ره ڕفه

 ندانانی پال بت لهستی نه  رده قی، گه فله عسی ئه رانی به سه  له کک ببووه الوی ، یه فیق عه  بین ڕه یان باشتره
(  بین   یان باشتره1963کانی   تاوانه بوو له ستی هه  بگومان ده وه نفال و جنۆساید ئه ئه
ستیان   ده وه  ئه م تاوانانه بت له هراوی نه ژهن و کستی چ دهر  گه) تووقوربانی لمه ی شاری هه که وله جه ته نعه مه

خۆ من دوو دڵ .) بچه هه ی شاری  وه  یان ئهێدز  شاری قه  له1974-04- 24ی  که  ناپام بارینه  به سووره
  ش له نانه ندکردن و ته رمانی به دان و فه نچه شکه دان و ئه  له بووه ستی هه الوی ده فیق عه  ڕه ی که وه نیم له
   که دایه وه مشکی کورد لهنگرتووی  و ژه یگرگنی و کرمن!!! ر روه یان کوردی نیشتمانپه دانی ده سداره

م   لهاتک شداری نه هب  ) کانه  وتووخوازه پشکه(هعسی  بهیر نونه  که ییالو هعفیق  رهر   گهن هد  ئه وه فتووای ئه
   که  دایه وه ری له عفه لجه همۆی ئ کانی ئه موو کشه ،هه وه کشته ئهلیستی کوردستانی ی عراقدا  ته حکوومه

  وان کات ب ئه هلی عالوی ئه شدار بوونی ئه کوردستان شینی بهلیستی  

ی  که  بریاری دروستکردنی کابینهمۆ  ئهری عفه لجه  ئهکۆتایدا  له!.کتی نیشتمانی عراقی نابت هتی ی حکوومه
راقی ی کوردی ع موو هاوار هاواره و هه  ئهکرد کان نه  سونییه عسییه شمای به هیچ حسابکی بۆ ڕه(داوخۆیی 

  ).فیۆ ڕۆی به
  ..!!ت   کههشیرندی بۆ  فه   نه سه  حه ت له حمه ی ڕه هه.. دزێ ی قهنهیدا ی شه  تۆه یه هم ئا ئه

 دادگایی    لهکی ستو مه چه  پو ده له ندی ئانرا   بهتی جی په زره ک نزار خه  وهکیر کاتک جینۆساید که:3
رۆکی دادگای  کان بۆ سه  کوردییه کانی حیزبه نامه(بت نهراقی عهات کوردی   فریای نه س به دانمارک ، که

  وه  گواستیانه وه ارکه دانم ر له هه) ران  بۆ هاندهنڕکرا  به وه ستانه کورد هلک چۆن  ر وه هه(  ،) شاهیدندانمرک

ی  وه  ئه لره . دوایدا وه  دادگای دانمارک بهئستاش!!.زانن ه خۆیان ئ وه ئهچی  چۆن و بهراق بۆ ع
  مه  ئه که(  نبووستان  عراقی کردنی کورد راق و بهتی ع  خزمه  له  که یهوستی پارتی کورد  هه گرنگوو گرانه

یانتوانی   نه وه  ملیۆنه50  ،کورد به) کورد قبووی ناکات یره کی غه یه وه ته  هیچ نه یی کورده وه ته نه کتی دژی یه
ت  نانه ته( کردووه یست ی باده وه ته نهری  روه  سه میشه  هه، قبووی دادگا شادبکات بهنفالچی  ک ئه یه

، ) یه  ئاواره ره  هه ئاوارهه؛یان پقبوورکوک بکردنی که ره عه به  بۆکسل رکووک بوو به که( )کانیشیان تاوانه
 و  ییه وه ته  نه  نه]یکییه رم ک مۆدلی ئه یان وه[ یایهمانی ی ئه وه ک ئه  وه]مری کورد وی نه  خه[فدرای

  ، جوغرافیایه نه
زیری  ک وه یهتی  سه ده و کان توانا  کورده زیره موو وه ههندرا  یه ی عراقی ڕاگهت حکوومهی  که کابینه:4
  رنجه ی جی سه وه م ئه  به}متریان پببت  وان که  له وه شه  ڕووی موچه  له هیچ دوور نییه{ بیان نییه ره عه
  . تی پکھاتووه ی  خزم و خزمایه ر بنچینه سه له



) کتی پارتی و یه(  نده زانن چه  خۆشیان نا  که وه رده  پشت په مووی له وه هه ها کۆبوونه نده مۆ دوایی چه ئه: 5
كی   خه وه   ئه وه ربنته بت بشو سه وان بت ئه ڕوانی ئه ر چاوه مان گه رله په{نجام   ئه نه یانتوانی بگه نه

  .} ب هیوان مکه وان ده و ئه مانه له و په ی ئه وه ره کوردی ده
عین یمۆ خاش کوردی عراقی ئه{قی بگۆڕت فله هدامی ع ی سه  ئاکه ک سیمبۆل له ک پیت یان یه مۆ یه یتوانی تائه کورد نه:6
  . }  ستاوه  وه ئایهم   ئه م رده به  له
  که   ه شۆڕبکردای تازه یتی عراق  حکومه ری به سه  بوایه  کورد ئهنفال و کیمیابارانی کوردستان  ئه یادی له

و   له  بووایهانشداریکردنی رجی به  مه بوایه هیچ نه( ی کورد بکات وه ته م نه رجه  سه داوای لبووردن له
  بووایهراقی زینی ئای ع م بریاڕی دابه که  یه بوایه عراقی فدڕای ئه)2005-03-16(یو ڕۆژ له)دا عراقه
ی نیشتمانی  ه ی کۆمه وه وقیتی کورد بوو بۆ کردنه  ته  که03-16 ڕۆژی  له.اموو عرقد  هه لهند ڕۆژک  بۆ چه

ئای سووکو   نهنفالیش  ئه رانی کرد نه  کیمیا با ش باسی نه ک ووشه یه ر به هلی یاوه رۆکی عراق ئه راق سهع
  . وه  خواره هنرایه ڕسوایان بۆ ساتک 

  هۆی به( ن  وانبکه  لهداوای لبووردن کورد  ن که کهرزی ن یان فه  بکهکورد  کان داوا له به ئاره  دوور نییه(  
ی  هه. داکه که ر په سه رزکرا به  توورکیا فه ک چۆن له ر وه  ههبیب  شیمالی حه کانیان له رده به  نه کوشتنی ڕۆه

 ..!!ندی  فه نه سه ت حه که خۆتوو شیره ت له حمه ڕه
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