
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  03:52 07.05.2005

 
  

  خالَة حةمةخالَة حةمة... ... ئةجمارةش نةوةكامنان بوون بة قورباين ناتةبايي ئةجمارةش نةوةكامنان بوون بة قورباين ناتةبايي 
  

   دوژمنمانمان توانیان ریزه زۆر بباآانه  ما آه یاد نه  له ی2002)شوبات(آی  سكمان یه آه
    شیرینی ڵ به  تكهانشنن و گۆشت و ئسك و خۆی وهب  هه و حیزبانه آانی ئه ویه تاآه
  . پیرۆزیانه ردن ئازادی و  رۆژێ گه آهن  موسمانان بكهی )ژنی قوربان جه(نگی و ئاهه ژنانه جه
   . بووبونآوردوژاری  نھا تاوانیان هه ته ما آه نهیاد  لهآانی  آورده ڕبینی الوه  سكمان سه آه
تی ــ   آوردی ڕۆژههی ناهنده زار په ك دووهه تككردنی یه سكمان ڕاونان و آوشتن و ئه آه

 برا  ترین شوه دڕنده با به ره ئۆردوگاآانی خواروی عیراقی عه  له آهما   یادنه  لهآوردستانی
   و ئازاردان ـ وه رووتكردنهریان و پاش تانی و  سه آانمان هرشیان برده  تیرۆریسه ئیسالمه

یی  زه  بهك ڕیه زه نھا تۆزقاه ی ته وه  ب ئه وه نهریان آرد ده ربه ئۆردوگاآانیش جاركیتر ده له
  . یانه  پنج جار لوره ڕۆژانه  ون آه  نوژی بۆ ئه ورستن پهی  ئه ددابت آه  یان له خوایه و ئه

  فیزیۆنی و له نای ته ب و آه هر مرۆی عه آانی دون و ئه  جۆراوجۆره شه ڕه ههم  ی بخه ئمه
 ک دژ  جگایهو تا چآوردبایی  ته لهك رگرن  یه تا چ ڕاده آهرناگرین  هند وه آانیان به ڕادیۆ
  ..ڕوماندا آۆسپ و ڕگرن له و  ن یه مدیده سته وه ته م نه  ئهیی  و ئاسوده ئازادی آوردوستان به

 خۆێ خون رمه گههشتا هاوی ،  بووه آۆن نهو  ند ساكه  چه ساتانه كارهم ی ڕوودانی ئه ماوه
  آا راسان ده آانمان هه وه وی شه هی خ یان زۆربه و ڕوخسارمانداو ئاهوناه ته سوێ به ده هه
  سوورینمشكی خۆمان ر ب سه رناگرین و له ند وه پهڕابوردوو  آانی  زمونه  ئه ی بۆ له م ئه به

  وی مفامی و تاآه یاخود آه، ؟ یه ی ئمه)ت قه سه(نگی و  گوناهی بده مییه رخه تهم و آه ئایا ئه
رآامیكیان بت  هه.؟؟آانمانه رآرده بایی سه  ناتهزانی و  یاخود نه؟؟  هنمانآا سیاسیه گروپه
  دژمن
و  آۆیله تامردن بهو فام بین   گل و نه میشه هه  آه دایه وه آۆششی ئه ردوژمنه له هه
  ستخواریان ده

  وه ندنه سه  آی و ڕق و تۆه ره ماآی دووبه ن له دمان پبكه  آه دایه وه آۆششی ئه له، وه بمنینه
آتری  یهبینینی  مان چاویان به و ژرآرده رآرده و سه ریگرتوه مرۆش بۆیان سه ائهت  آهآتری یه له
  آردنیك بۆ چاودری و آۆنتۆی موو توانایه  و ههآتری یه شك و گومانن له  و بهنایه هه
   .. رگرتوه  وه شییه و ده یارانمان سوودیان له  نه میشه ك هه یه شوه هنن به آار ئه آتری به یه
  ت له سه خات و ده ك نه آانی خۆی یه ڕیزهچین و آمان تا آورد  موو الیه هه  له ئاشكراشه ك وه

ر خوی  زاران جاریتریش هه و ههش  مجاره ساتی ئه  آاره وه گرته رنه آوخاآانی ناو خۆی وه
  ر سه  ولهخرت  و آاولكردنی آوردستان پشتگوێ ئه بجه ه نفال و هه ك ئه بت و وه چشت ئه

  ...آرت ش ئه  بهشی آه سته قده ههرستی  رماكی خواپه یاخود به وان ی شه وه مزی خواردنه
: ن بلان و پینیابن ته ان بهوت خۆی  یانه ئه  آهن  بكه  رآردانه سه و  له م پرسیاره م ئه به

  ر هیتله
  آكی شۆڕشگرانه فیشه به  آهاوشیسكۆچ و  الندایه تی مژوو گه فره ژر نه لهو  گۆری نییه آه

دام   سه دی خواردو نجه خۆشی شیرپه  نهتا غوربه له  آهگۆری ئران شای گۆڕبه، دادگایی آراو
  ڵ خۆیان؟  گه نا چییان برد لهریانھ مشككدا ده آونه  له  وه  چاوشۆڕی و آۆ ڕیشه به آه حسین
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   !!!؟؟رهات سه آانیان چییان به وه نهانیان دانیشت و آ آورسییهر  سه آ لهملیشیان شكاند  آه
آوتكردنی ر  بۆسه زارچاوه چاوكتان هه بۆچی نو ب ن پاراستن بكهئاساییش و  پرسیار له

م  بت بهتی ناجۆرتان  دژی سیاسه ن آه آه مووشتك ده ی هه وه جوندنه   درك بهوآورد
 و پاش مانكوژن ڵ ئه آۆمه  به آه یارانی آوردا نه ڕوی لهعیلن   و مزمه آوراییتان داهاتووه

و دسۆزی  قاژتانه له رچوارالی خۆتانا په هه بهو ستت  ده هه ان لت قیهآان  ڕوداوه
  ..........؟؟ین ده ئه آانی ئوه ناجۆره ه تیش باجی هه گبه ژارو نه هه ی آوڕه  ئمه  وه خشنه به ئه
ڕووی آوخاآانیا  تی له  ترسنۆآی آورد خۆیهیدادت آه رآوردو شۆڕشه سه رچی به ڕای من هه به

شكر و  له به آوردی  وه نهڕووی داچون و تكشكانی آوردا چونكه  رپرسیارن له وآوخاآانیشی به
  ه باشوریان ل دنیاوهموو   پشچاوی هه  به ن آه وه خۆشیان ئه، زانن ری خۆیان ئه ڕآه شه به

آا   نه وه ك بگرته وی یه و ناشیانه وه رتی ناجۆره وآه دو  به و آردویانه كشاوه  هه خونی ئمه
  ..بتمناكیان  ی توته نجه  په  خون له خواسته ر بھنت و خوانه ره آانیان زه ندیه وه رژه به
هیدانی   شهیدایكان و خوشكان و باوآانمنان و وشین و ڕۆڕۆی  شی پرسه آۆتاییشدا هاوبه له
  ....ی پاآیانمری بۆ گیان نه، زانم  ئه ن پرسه خاوه م خۆشم به آه ئه زنه  دته ساته م آاره ئه
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