
   )5(مـرۆ  ی ئه گبه هه
  !!. مان رله په   ق به رهه کانیان ده  حیزبه  بهر رامبه به ان مانتار ڕله وستی په کوا هه

  . ریب ک مال غه که. ئه 28-05-2005
  ..!!موو کورد کان و ڕۆ چوونی خاکی ژر پیی هه شه ڕه وامیی هه رده مان یانی به ڕله بوونی په نه

  ؟....  دار بووهاپۆت ت  کام وو  لهمان ڕله پهئایا 
  ؟..   ... دایه   تاپۆدارانهو  گیرفانی کام له مان له ڕله کلیلی پهئایا 
  ؟ ..  یه  کلیلی ههی سیاسیکان  دوک  وهمان ڕله  په بۆ  وانییه که ی هئ

  ..!!! ، کوا هۆشی کورد بووننوسسازه  چارهله سه مهم  کن له  ب باوستن و کی کورد بھه بۆ خه
  ؟؟..   مان ڕله په ن مۆ کورد پی ئه  ئه که ی  شتهم نگیاندا به دهی بۆ  ئه
  ..!!  کام ئاستدایه  ئستا له م ئاسایشه  ، ئایا ئه یه ی کورد بوونی هه وه ته ر ئاسایشی نه گه
   نییهکاندا  ئیسپانییه تۆپی پی  یاریویستی  خۆشه، ئاستی مان الی کورد له ڕله ویستی په خۆشهبۆ 

 تا  وه هی کورد وه ته  نهبوونی کان له رخانی رووداوه سیاسییه رچه  خای وه وه ترین ڕووداو ، هبون 
  م ی ئه  باره النی جیھاندا له ڵ گه گه نھا جیاوازیمان له ته...مان لهڕ  په به   هبووتی نی  خاوهمۆ ئه

ی بریاری سیاسی  عبه  که بیکات به  ی توانیوه  نه کورد ،  که یه وه ، ئه  مژووییه  سیاسییه ڕووداوه
 کیکدار چه  له کۆمهگینا چۆن  ئهکانی خۆی ،  ییه وه ته  نه نوسسازه  چاره یارهری ب ژهڕخۆی و دا

 ی حیزبی میلیشایی  دوورگه کورد تا ئستا له  دوور نییه[ .کات تی ئه  په وکات  داگیری ئهیحیزب
   ].مان بفرۆشت  لهڕ ی په شه  وو ر به  و شهگیری خواردبت

 نراوپ مانی سه لهر نی په  کورد شایه  کهکان  سووره  هه بت له ر الدان نه توانم بم گه ت ئه نانه  ته
 بۆ   وانییه ی که ئه:[ کات  ل ده گه ی له ه مامه  ندانه  و ناهۆشمه   ناشارستانیی م شوه  به  بۆیه نییه
    ]. تخر دهی دا که هرگ ده کانی سیاسی  ک دو مان وه ڕله په
ک   کاتک گوێ بیستی کۆمهی وه  له  زۆر نزیکه مه مانیان گرت، ئهمانتار  ڕله  په17  م ڕۆژانه له

  ؟...تبی کریکاری مانگرتوو ئه
رگای  ی ده وه م ،بۆ چی ؟ بۆ کردنه گرت،به مانتار مان ئه ڕله تدا په  کام جیھانی شارستانییه له

  ..!!!  .... وردمانتارانی ک ڕله په تراژیدیای  یه مه ئه....یان که مانه ڕله داخراوی په
 ،  واندا قی مردووی ئه  ئهتابووتی  یی و ناشتنی له رگه مه  جوانه  بهمان ڕله  پههید بوونی شه
و تف کردن  رسیفدان و ڕاستگۆیی یڤکردن و به  دیاۆگ و ڕوونی په  بۆ نامۆبوونیان به وه ڕیته گه ئه
قی  عهکی و  هخ یسک  تهی بیریر سه ری یاسا و لۆژیک به روه ک وسه  یه رگرتن له گهن سه له
 مان  ڕله  په  کهی   و گاگۆکیه ی ئه  ماوه  کات لهچمان هی ڕله ی پهبیار بۆیه . خماخسازی  نگاوی چه ژه

،  حیزبی خۆیانکی بۆ بریارکتی ی پارتی یان یه وه نه ئاستی بچوترین کۆبو بوو له رزتر نه به  ،کردی
وی و ئاسمان  ی نوان زه ک ماوه مان ، وه ڕله کی  کورد و په  نوان خه یشتن له کگه  یه  به ی ماوه وه 
  پیرۆزیستی  ئا  بگاته ی توانیوه مـرۆ نه  ئه ا ت م دوو حیزبه مان الی ئه رله ت پیرۆزی  په نانه ته . بووه
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 ، وه ر کۆببنه  گه ر بۆیه هه.. ی هاویندا رمایه م گه دووکان له دین یان  حهال واری سه  هه  هاوینهو فنکی
ی  مان شایسته رله  خوودی په دوور نییه( مان رله په تی  وکه  شان و شه ن به  بده وپیرۆزییه نا بت ئه

 چۆن   ه ، مۆنۆپۆ رته م دوو پا ی ئه رکرده ش گرنگتر سه وه ، له)بت تا پی ببت  نه م ڕزه ئه
نی  کورد گۆته(    مان ، چونکه ڕله مانتارانی ناو په ڕله یان په ده م رده  به نه خه ی سیاسی خۆیان ئه آشه
 پناوی  ی کردبت ، له سته رجه مـرۆ کورد به نھا کار تا ئه ته .) شارێ  وته  که قسه.  زارێ  وته  که قسه

 یاننگدان  ،ده وه درابته  نه مشی ر وه  ، گهکان هوو وون ب  پرسیاره ووروژاندنی و وه زمانی لکدانه
  ...!!! مژوو  به ناساندنی بووهمان و ڕله  په  به بووه
 زمانی تاڵ و  زوور دای به ک دووپشکی شاره ی  وه که  ناوه نھا به  ته مانه ڕله م په  ئه ربۆیه هه
 خنکاندن  کرد له کیان نه ش هیج درخییهوان  ئه بۆیه.  وه رانی کوردستانه موو داگیرکه هراوی هه ژه

  ...!!! یاندووه مـرۆیان گه ی ئه رده و ده  و ئستا بهن مان کۆپی بکه ڕله ت کردنی ، تا کلیلی پهرکوو وسه
وان  توانت له  ئه ، ئایا آنفالکراو لکی ئه نووسی گه  و چارهی باروزروفی کوردستان وه لکدانه
ی پۆلی حیزبی  وه ره  دهی کوردی ئمهر بدات،   سه ر بکات یان بیاری له  سه ی له وه توژینهباشتر 

ڵ  گه کانیان له ی ووتوژه رباره وان ده ی ئهزمانی میدیای  دا چیمان بیست له  ساه15م  ی ئه  ماوه له
 کان نفالکراوه  و گۆڕی ئهرکووک ر که  سه لهمریکا و جیھان،  ب و تورک و فارس و ئه رانی ئاره سه

  یه وان مافیان هه  ئه م هیچ و هیچیش نابیستین ، چونکه من ئه.تادوایی، .....و دادگایی تاوانباران و 
دان ،تۆ نگیان بۆ کورد ده% 75  ی  نزیکه  بۆیهر هه واندا، ر ئه سه  به وه ته ک نه نهدا ، وه ته ر نه سه به

  . }بیت انکانی ارهموو بی چی هه بت ملکه  تۆ ئه بۆیه،وانیت  خۆری ئه موچه
  ..!!! وانه یستی بپایانی ئه ی ڕیز و خۆشه نگیت مایه ئستاش بده

  ره مسه  جهموو ریکی هه م بت یان زۆر شه  که  به وان داوه نگت به  ده ش کهی تۆی کورد واته که
ی  ز و پاییهر ڕ رامبه  ، به  وایهوان وستی ئه  ههک وه نگیت و بباکیت،  بده بۆیهکانیت،  سیاسییه

ا ت سیاسی ،  کی یه  مۆزاخانه مان ببت به رله  ، په مۆوه له ،  دوور نییه هیچ  ر بۆیه  هه ؟؟مان ڕله په
   ! و و مناره  شاری قه  لهبوو  ههکمانمان ڕله ها په کانمان بن ئه وه  نه
 
 
 
 
  


