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٣٠-٥-٢٠٠٥  
تی کوردستانی  رۆکی حکومه ڕز سه مان به رله رۆکی په ڕز سه رم وبه رۆکی هه ڕز سه  به
 دا  مانه ه نگ و چه و ته ر ئه سه به ڕز که ی به ئوه ست خۆشی له کگرتووـ وای پیرۆز بایی و ده یه
کاندا  ڵ کشه گه له سوالنه و مه ڕاستی زۆرژیرانه بوون به کاندا هه نوان پارته له وتن که رکه سه

   ٠٠٠٠٠ر بژین تان کرد هه ه مامه
 ﴾ک٠د٠پ/ ک ٠ن٠ی﴿ی کوردستان  و دوو پارته ی نوان ئه مووان کشه الی هه کو ئاشکرایه وه
ڕی خوناوی و  ها شه نده ی ڕابردودا چه م ماوه له سا پش ئستا وه٤٠بۆ  وه ڕته گه ده
ندی  وه رژه به  له ک یه هیچ شوه به که م کشه قوربانی ئه مان بوون به که له ی گه ها ڕۆه زاره هه به

کات  وال تاوانبار ده دون الی ئه ئه و دوو پارته ک له م کات یه به! ٠٠ کورد و کوردستان نیه
دوژمن،  ور دراوین به ی کورد چوارده ی ئمه وه ڕزان ورای ئه به! ٠٠زان ب گوناه  ئه خۆی به

ر  گه مه!٠٠کانی کورد گران و خراپه رده ده له ککه یه وه خۆشمان دوژمنی خۆمانین و ئه
 خۆی ربه ن ووتی سه  و خاوه سی تا ئستا ووتمان داگیرکراوه لکی چل ملیون که گه نیه وه ئه

ن و  که نفالمان ده دزن ئه ده ت و سامانی ئمه روه سه ها ساه نده  چهش وه خۆمان نین، چجای ئه
ختی  رسه ناو خۆماندا دوژمنی سه ش له ئمه ن ده کی کیمیایی و بایلۆجی لمان ده چه به
   ری برا کوژیه بت که تی و شه و دژایه ی سنورێ بۆ ئه وه کورتی بۆ ئه به!٠٠٠کین یه

  -:ویش نابتان ئه بۆ جه یه کم ههمن پشنیار کی نیه  هیچ مانایه
ری برا کوژی و  و خروقات شه سنورک بۆ ئه رم که تی هه  ک بۆ حکومه﴾ستورێ ده﴿ دانانی 
ها  روه ی کورد، هه وه ته ندی گشتی نه وه رژه  و پاراستنی به رم هه  ت له سه ی ده تی شوه چۆنیه
ت بۆ  عیه رجه مه  ببت به ری عراق و یرکهتی داگ ڵ حکومه گه وت کردن له سو که تی هه چۆنیه
  تی سه  و ده٥٠  به٥٠ بت له وا ڕزگارمان ده ئه وه کایه بته ته و بابه ستورک له ر ده گه  ئه٠کورد

ڵ وتانی  گه کردن له ه بۆ چۆنتی مامه یه ستوریان هه ورپا ده کتی ئه یه نیه وه  ئه٠حزب القائد
  'وناوخۆ؟؟ وه ره ده
ست  ده وتی زیاتر به سکه ی پاراست و ده وه ته ندی نه رژه ک به ستوور و یاسایه و ده پی ئه  به

ندی  وه رژه زیاد کردنی زیاتر بۆ به بته ش ده م شوه و به وه  به دات نگ ده کی کورد ده بھنت، خه
   وه گ دان و لکۆلینهن  ده  مان بخرته رله په له م پشنیاره هیوا دارم ئه٠٠ی کورد وه ته گشتی نه

   
   
  

1 


