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  بصستون بةرواريبصستون بةرواري... ... باي زةنب قتلت؟ باي زةنب قتلت؟ ....هةولصري ثايتةختهةولصري ثايتةخت  

  
جارصكي تر دةسيت دوذمنان هةولصري ثايتةختيان لة ، ديسان كورد غةمبار و كوردستان رةشثوش كرا

ئاخ و هزار جار ئاخ بو ئةو .خوصين ئايل رولةكاين طةوزاند وديل دايكاين سوتاند و ضاوي بوكاين طرياند
ضةندين جارة و زور لة مصذة دوذمن بةوة فصرة بةالم ، ئةمة جاري يةكةم نية..ماومنداالنةي ضاو لة رص 

لة كوصوة هاتووة و بوضي ئةوها ثصمان ، داخي طران نةمان زانيوة و نامانةوص بزانني كص دوذمنة
 ئةوان، يان ئةنسارن يان بةعسينة، زةرقاوينة، ئيسالمينة، ئةمة كاري تروريستانة: هاوار دةكةين!!!فصرة

بةالم كوردة بو ناثرسي سةرضاوةي ئةمانة هةمويان لة ! !دذي كوردن و دةيانةوص كورد سةر نةكةوص
كوصية و ناوي ضية؟؟ بو ضي دةترسي بة دةنطي بةرز بلصي ئةمانة رةطةزثةرةسيت عةرةبن و لة روذي 

وة تا )ككةمة(؟ لة ئةنفالةكاين عمر ابن ؟روذانةوة هةر دوذمنة و هةرجارص بةرةنطصك دصتة سةرمان
سص ، هةلةبضة عةرةب كردي و يةكي شوباتيش هةر ئةوان كرديان!! ئةنفالةكاين ابن العوجة هةر عةرةبة

كوربةكةي زاخو عةرةب سةري برين و رولةكامنان يةكة يةكة ودةستة دةستة عةرةب دةييان 
  ؟؟د نصردراوةبةدرصذايي ديروك لة بةغداوة جطةلة مةرط و وصراين جطةلة سوكايةيت ضي بو كور.كوذص

دةبص .دةبص كورد روو لة رصبةراين خوي بكات بثرسص بوضي و تا كةي عرياقضيةيت؟؟ و داواي وةالم بكات
ئةو .دةبص رصبةرامنان بري بكةنةوة لة ماناي دوذمنايةيت و برايةيت.كورد بوصرص ناوي دوذمناين بصنص

زياتر لة هةشتا .ةيت لةو برايانة نابيننبرايةتيةي ئةوان بة زور بو كوردان هةلدةبذصرن و جطةلة دوذمناي
سالة بةزور لةطةليان ذياوين بةالم ئصستا رصبةرامنان ئارةزومةندانة دةيانةوص لةذصر سصبةريان 

نامةوص بانطي نةتةوةثةرةسيت و شوفصنيسيت بكةم بةالم طةلصك دوذمنايةتيت بكا هةرنةبصت .مبصنينةوة
بري لة بساندين ئةو !! با بةزور لةطةليان تصكةل نةكةينداواي برايةيت نةكةين وكةمالةكةمان جياية

  .زجنرية بكةين كة زياتر لة هةشتا سالة لة ملي ئصمةية
سالةهاي سالة طةيل كورد خوصن ئةرصذص لة ثصناوي كورد و كوردستان و هةميشة بنةمالةي شةهيدان 
شانازي ثصوة دةكةن و كورديش لةو رصطةيةدا هةردةم ئامادةية بةالم هيض كوردصك ئامادةنية بو وةرطرتين 

ن بو عرياق دةرصذص و زور بةداخةوة لةم دوسالةي دوايي دا كوردة خوص.ضةند كورسيصك لة بةغدا خوصن بدا
رصبةرامنان بانطي ئاشتبوونةوة .رصبةراين كوردن عرياقصكي روخاو لة سةر جةستةي كوردان قيت دةكةنةوة

رصبةرانن داواي بةشداري دارودةستةوثشتيواناين رذميي طوربةطور ، و لصبوردن لة بكوذاين كوردان دةكةن
كونة بةعسيةكاين لةخو نزيك كردووتةوة و لة حوكمي عرياق دةكةن رصبةرامنان هةريةكةو ضةند لة 

رصبةرامنان كورديان كردووة قورباين كورسي بةغدا و فيدراليةيت لةسةر كاغةز .راوصذكارييان دةكةن
  .وتةنيا لةسةر زماين زل حيزبةكامنان

تةنيا رصطاي كوتايي تريور و رةشكوذي لةكوردستان وتةنيا ثاداش بو طياين شةهيداين هةولصر و هةمو 
هيدان طةرانةوةي رصبةراين كوردة لة بةغدا و داخستين هةمو دةرطاكانة لةطةل ئةنفالضيةكاين كون شة

  .بانطي ئازادي كورد و كوردستانة وثشت كردنة لة ناوي سةروك وبةروكي بص كةلك، ونوص
كوا هصمنايت وئاسايش لة كوردستان؟ كوا لصكولينةوةو لص ثرسينةوة؟لة :ئةي تو حكومةيت هةرصم 

تصكي نزيك خومان لة لوبنان كة سةروك وةزيراين ثصشووي ترور كرا حكومةت روخا و سص مانط وةال
وةالت لة كريس دابوو بةالم لة كوردستاين ئصمة سةروكي فراكسيوين زةرد بة روذي رون لة سةر شةقام 
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يد كران ترور كرا جصطري سةروك وةزيران وضةند وةزير و سةركردةي حيزب و دةيان خةلكي بصتاوان شةه
كةس .و ئصستاش ئةوة ثايتةختة نقوم خوينةكةي كوردستان نالةي دصت و كةس نازانص كص طونةهبارة

   ؟؟وكاري شةهيدامنان لةطةل دلسوزاين كورد لصتان دةثرسن بة ض طوناهصك دةكوذرصني
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