
 
 

ی گروپیسارد و س  وختیار ال به  مهی که وسته  ئاستی هه ک له یه وسته هه  
  !! جلیسی دڵ و قودس دا   کوردی له مه

 
مبار هدی خه مه                                                                   

ی  شه زۆره و به ین ئه داین که ئاخۆ که وه ی ئه ژاره ندشه و په ه ئهل له کاتکدا مهئ
 دت  کۆتاییوه ته ی کورد و کوردستان ماوه ر سینه ی سه زمه هکو دو  هشتا وه عریب که ته

عریب  ی ئازادی ب ته ناسه کانی تری کوردستان هه رکوک و ناوچه کانی که و شاره کوردیه
.ر زدی باوک و باپیرانیان  وه سه ڕنه گه کانیش ده کورده و مژن ده هه  
ری  ک درژه پده وهعس  ۆشکراوی بهگفس نزمی شۆڤنی  سانکی نه تا که وه چی ئه  که

وت جارکی تر  یانه دیخانه دهن لیلی به دامی زه ی سه که کردوه واو نه ته ته سیاسه
  ! وه  نه رام بکه اڵ حهن م عریب و جارکی تر ماڵ له خاوه تی ته حمه ر ڕه وه به نه بمانخه

ۆر  ز!رچی دون  گرێ کۆنه چه  دیالی و خوا پم نهپاریزگاری ) جبوری عبدالله (
کانی  ناوچهقین و   خانهکانی عریبه  ته به ره ی عه وه ڕانه ڕاشکاوانه باس له دباره گه

وه و بیار له  هنته ی ده که ڕانگز و قیناویه رامه شه و پاساو بۆ مهکات  ری ده وروبه ده
خۆر و پۆلیس و  ر و موچه رمانبه  فهو ئه موو ر کار البردنی هه  سه و له وه ر دور خستنه سه

ت  ستی خزمه به مه بهوه  عسه دوای ڕوخانی ڕژمی به دات که له رپرسانه ده  بهئاسایش و
رمی  تی هه ن حکومه الیه که له یاندن و پاراستنی همنی و ئاسایشی شار و ناچه گه

.زراون  وه دامه کتیه کوردستان و یه  
ر  و هه) دیالی ( عقوبه   ی نوان پارزگاری به8.9.2004ی ڕۆژی  که وه فراوانه  کۆبونه

ی کان ن و حیزبه کوردستانیه الل و پارتی و الیه ان و مام جهیمان رانی هاوپه ک له نونه یه
رسته ئاشکرا بو  ز په گه به ڕه ره عهم  ت پیسی ئه کجاری نیه یه  ، بهقین  و قایمقامی خانهتر

ریب ع ستی ته انی دهک ر دیدهی تۆسقاک حیساب بۆ ئازا وه رمانه و ب ئه که زۆر ب شه
ختانه له  م خۆشبه ، بهوه  ینایه  کانی ده وت و گوه  چه ته ، پاساوی بۆ سیاسهبکات 

ال  می مه  ده  له کوردش ڕژا ورانی  نونهیی و بزاری ردا جامی پیرۆزی توڕه رامبه به
نرا که ئمه بۆ بای ببایه  قی پی ڕاگه قی و زه ڕه به منج و  ب منجهوه  ختیاره به

ر چو   سه ش به مه رده هسو  وه و ئه نهی بکررحیل  و تهعریب وه ته نهی هجارکی تر ڕگا ناد
له دژمان ین که   بکهچ تک که سه س و ده  هیچ که بۆ  بیاری جارکی تر ملکه

م  موو قوربانی دانکیشین له ی هه وت بکرێ ئاماده کانمانی پ زه و مافهدابژرت 
.دا   پناوه  
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ڕوان   چاوهکانمان  رکرده  له سه یه  کوردانه کگرتوه ش و یه بههاو ستهو م هه   ئمه ئه
. ین  که ده  
بکرت به قین  رانی کورد له خانه ی نونه یه  جوامرانهکگرتوه  یهوسته م هه با ئه  ده

( و ) قودس ( رکوکه  مۆمان و له که تی ئه وایه ته تی نهبا پیاده کردنی شوازکی نوی خه
ندی  وه رژه منج و به ت له منجه فره  نهدواوه مۆ به با له ئه! ین  ی بکه شدا پیاده که ه) دڵ 
می  ر شون وکاتکی پویستدا وه ین و له هه وا بکه تی و ملمالنی ناڕه سکی حیزبایه ته

نا و پاساو  و پچ و په  وه و چیتر چاومان له لپاڕانهوه  ینه یارانمان بده پویستی نه
ی  دهگیرۆ تائستا  بگره تا کهی و شاره کوردستانیانه ت له هتایب بت به وه نه هنانه
تی و  ک حیزبایه ین نه تی بکه دا کوردایه و شارانه بت له عریبن ، با هیچ نه ی ته زمه دوه
ب و دوژمنان و  ند ده رمه ره لی کورد تیایدا زه وه ب گومان گه هۆیه ڕۆ که به په ڕه شه
.وه   نه به یارانیشمان گۆی خۆیانی تیادا ده نه  

نمانه توانیویانه و کوردبوتی  وه که کوردایه شی ساخ کردۆته مه  مژوی دور و نزیکمان ئه
ک  ن نه کش کردن ڕزگارمان بکه ڕیشه ناوبردن و  نگی له هه می نه بمانپارزن و له ده

.تی  حیزبایه  
رکوک  ڵ بارو دۆخی که راورد له گه به  و به8.9ی ڕۆژی  که وه ڕوبونه ڵ روبه   له گه
بن  وه له دایک ده  له ناخمه ک خۆزگه یه ژماره  

ال  ی مه که وسته مان هه شدا هه که رکوکه دڵ و قودسه رانی کورد له که  نونه   خۆزگه
قانه   و ڕه قانه  ههبای ویژدانیان و به بوو قینیان ده ختیار و گروپی کوردی خانه به
.نا  عریب داده کانی ته ۆ پاشماوهسنورکی کۆنکرتیان بیاند و  گه  خۆیانیان دهیامی په  

رگرتنماندا  وست وه کانمان له هه رکرده وه تا سه  دواوه له تاککمانه ئستا به  له خۆزگه
منج و پاساو  و ڕوی و منجه کاندا وازمان له شره هنوس ساز  چاره له سه ر مه رامبه له به
مان له  مان بیاری بورانه که له ری گه ماوه  جه ستور به ئههنا و پشت  وه ده هنانه

ر پ شۆڕکردن و  ست تیایدا سه به دا که مه تک ده سه ر بیاری ده ههر  رامبه به
  !بارکردنمان بت 

که شم  وه  و خوازیاری ئه وه مه که ختیار ده ال به ست خۆشی له کاک مه م و ده  ده   دوباره
رامکی گوو  ر مه ی هه وه چ دانه رپه مو المانبت له به ویستی هه مه هه  داهاتودا ئه له
.بدات مان دا که له گه  وت چۆک به گریسدا که بیه نه  
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