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  ولر رازووی دادی هه وه بۆ ته کی کورده م خه رجه  سه له
  وه بۆ کاک سامی شۆڕش کی کورده م خه رجه  سه له
نی  نبیری خاوه زیری ڕوشه  وه نکه چو (وروپی مانی ئه رله وه بۆ په کی کورده م خه رجه  سه له

  ) .  وروپییه ی ئه ناسنامه
  . ریب ک مال غه که.   ئه04-06-2005    

  
ک   یه ته ردوو حکوومه  هه به (باشووری کوردستان  مۆ له تی سیاسی ئه سه هد
زافی ئازادیترین   الف و گه  ساهها نده چه) وه ولره ی سلمانی و هه که گرتووه نه

ر  لم گه گرن  دووری مه هیچ به، ن ده و دمۆکراتی ترین ووتانی جیھان لئه
کانی   ڕووی ئازادییه  لهن که ورووپاش ئه  ئهو مریکا ڵ ئه گه ملمالنی لهبم 
وروژینن   ئه ییهدپاندن و ب مافی و نائازا و سه دن خۆیان جاڕی ئه،  وه مرۆڤه

  الیان وایه، ڕۆ  ڕۆژی نیوه ن به خه ئه رک هه نوسک یان نووسه  بۆ ڕۆژنامه تی سداره کاتک په
سکی   تاوانک که کاتک دن به، کان گۆتکراون گهن ده ن  گوی یا ته تی کل کراوه جیھانی مرۆڤایه

 الی   گوایه که،  وه  تۆڕی دادگایی کردنه نه خه  ئهدین تاهیر خره کاک فهک  نبیری کوردی وه ڕۆشه
.. ؟.. . سالی؟..ندی  به؟.. .. رتی ژماره گه  پی یاسای رۆژنامه به[ ریتی نووسین  داب و نه  له داوه

  . ولر تی دادگای هه رۆکایه رن بۆ سه  وه؟.. .ڕۆژی.. . دین تاهیر خره  فه تاوانبار تکایه. 
ی  ڕه که  کات به تی کورد خۆی ئه وایه ته  سامانی نه ق به رهه کانی تردا ده  تاوانه م یاسا له به
کرت یان تاوانبارانی  ودیو ئه ویر ئه ی شاری هه ڕۆ موزاخانه  ڕۆژی نیوه ت کاتک به ربه شه
  کرن له مۆ وون ئه تا ئه، یان و ئاشکرابوونیان وه دوای دۆزینه، مان شار ی هه که وه نهقی ته
  نھا له ته ( ساڵ14  بۆ زیاتر له، یان دوو ئیمارات.. . م میداکانی کورد و جیھاندا رده به
ک  کی کوردا و یه ر خه سه پنن به سه خۆیان ئه، ) زی حیزب ندی و حه وه رژه رخاتری به به

ن  س ناکه یی نابن وحسابش بۆ که وه ته ندی یاساکانی ئاسایشی نه وان پابه  ئه واته ( وه ناگرنه
  ؟؟..ویتر بکات بت دادگایی ئه ئستا ک ئه، ) بت ی لوه  فزه ناوریتسیش   که وه
فاکان و  له ن مه و خاوه) بوون نه$ 100نی  رین خاوه ی پش ڕاپه وانه ئه (کان وره  گه رن دزه وه
 ڕژیم کانی  ردییه  کوتکرییته عسیه  وبهعس به کانی مه  قله نفال وجاش کانی سوپای ئه اشهج

آتی و   چه  ووشه که، دین تاهیر خره کاک فهک  سکی وه ر که ر سه  به چیتانه، ن دادگایی که
  !!..  ساۆنی دادگادا رتی له نبیر پارزه  و رۆشهلغانتی  قه ی ڕۆژنامه ڕه په
ن و  سه عید حه  سه مه  کاک حه وهانای بۆ چوار دی من،  ت بوایه سه و ده نی پاره  ر خاوه گه

  نھا به م ته دین تاهیر من ئاماده خره کاک فه.. .. .. .. هنھا  ئه قادر نهید  مال سه کاک که
  م دادگاییه ڕیزتان له نھا بۆ ڕزگارکردنی به م ته رگاکان بده  دهموو  هه له، ڕیزتان ندی به زامه ڕه

  . یان بۆتان ید قادر رایگه سهمال  ک کاک که روه هه، ، ، ،  کارتۆنییه
، مه  نا به، دین تاهیر خره فهن بۆ ڕزگارکاردنی کاک  نگتان بند که ده نبیرانی کورد  ڕۆشه تکایه

ی   پاتاکدا بۆ پشتگیری وووشه ربرین له زایی ده  ناڕه  به وه  کۆبونه مپین به  که ی به  ئیمه به
  !!...   وه ته سه ده  ناوی سانسۆڕی به  نبیریی تی ڕۆشه زاره انی وهجاجالۆک دژیئازاد 
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