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  باوکی کارۆباوکی کارۆ.. ..  . .!! کوردستان کوردستانییاساسیی س سییتتییرکردارکردا   سه سهۆۆک بک ب  ههیی  نامهنامه

  
   .یبان هالل تا مام جه زڕ  بهیبرا
   .یسعود بارزان مهزڕ  بهیبرا

   . .. رم  گهیکوس 
 ی سهۆ پریوتن رکه  سه ت به باره م سه که  ده رم تان ئاراسته  گهییزباۆریتا پ ره سه -

م و   که  له ه پ  هستوور دهو   ئهیرچ گه ئه .ستوور ده ۆب  به   بهیر ماوه  جهینگدان ده
  ک لهرۆز . کراوه ر نه به سته دا ده تی کوردیل  گهیکان هییو هه موو ماف و داخواز یکورت
مان ینیش ب هیۆر ب هه !ن که ده  هی یاستڕو  ش هه ست بهیردستان کویل  گهیر ماوه جه
 یژوو میت مانه م ئه به !بوو ست نهیوکوپ وه، ستوور  ده نگدان به  دهۆک ب  خهیشۆر په
رمم   گهییزباۆریپ ،شدا پ من له  هیۆب .زتانڕ  بهیست  ده وه هیش دا وجاره ان ئهی

   ؟ !م که  ده وه ئی ئاراسته
  
 ی کوردو خاکیل  گهییژوو مینووس  چارهیتیاریرپرس  بهی ئاست له م که د دهئوم رواها هه 

  : ن که  بکه وه  هه ست بهب کدا ده کات له . .. کوردستان دا بن
  له، ن  بکه  وه و ماندووهرشگۆ ش-فا  وه  به-  دهیم د  سسته ره ماوه و جه  بهیشاناز -1 
چ یه  ۆ ب که ،ا بارانیمیکان و ک نفاله دان و ئهیه  شهیرز ربه  سهیرس و کا  که وه انهیشپ

دا ی یمیقل  وئهییۆوخ و نیت هو و ده نیۆک ر سه  سه ن و له  ناکهان پییاپرسڕک شت
   .!ن که وسوورتان دهڕرزو  ربه سهن و  ده  ده وه  ناوه ان بهیاریب
  
!  شه  هه  کهی انهی ین .یب .تو  ئهیربار دستان سه کوریل  گهی نهیرۆش ز وجاره وا ئه -2 
   . وه کانتان دوپات کرده تان وپارتهۆ خۆان بیۆ خیزاماتیلتی وئی هیاگو
ب یق هڕارو ی  نهی وانه ن ئهیش نیم که،  هیست هه ۆنگرود هیندتان ال  چهی وه  ئهڵ  گه  له-3 

ن یت بکر  ده که ،  هیش هه یی وگله   خنه هڕ کرۆ؟ ز!! .ستتاننو هه  ستکارو دژهرهه  وبه
 ی بواریکان ه خنه هڕ ی ربهۆ ز شهیاری د که .زاننی شتان دهیۆو خ که هی یاستڕن یش نیناهه ق
   . کراوه ست نهیویکو پ  وه که،  هییتگوزار خزمه

 ینیزو تتر ه ماوه  هه ر جه  کهێدا بنر هی یاستڕو   تر ددان بهیک جار هه قه -4 
تر   م ی دوژمن قا  دژهیزر ته  مه ره ماوه  جهیزهه ر ه .  گفتارو گووتارتانهیلماندن هس
 یزبی وحیر ماوه  جه هییند وهی ن پهییر  بهیکان داب وه داخه  بهیچ که . .. کات ده

   .! وه ته ت ودوورخستووه ت له  لهیکان هییوحکوم
 ل  گه دا بهیشانۆکبات و ت  خه  له مه ئیل  گه هو مانه رزه د  له  که وون و ئاشکراشهڕ -5 

  ر به  به گرتوته ینا  پشت و پهخت و ب  سهیبات  خهیدا مل خته  شهیوو هه ورازنش
 گژ   کورد بهیوا هڕ ی مافینانست ه ده  بهۆ ب نهیق استهڕ یستۆ د ب م و به  کهیاتیمکانیئ

   . وه ته ن دوژمن دا چووهیختتر ر سه سه
م  به .! وه تهزرۆ بق  توانراوه ش و نه پ ته  هاتوهۆ بی باشیدد مه شی جار هه نیر چ گه ئه

   ویرۆخۆ و خیم و کورت  هه موو که  بهچ  دهڵسا15 ۆوا ب ،  دانهیو هه موو قوربان  ئهیدووا
   که وهستا اوهڕ یۆ خی رپ  سه ک له هی ی ئازاد مچهی ن مان به که له گه ، وه که کوشتنۆخ 

  یوار  کوردهیانن حکومیژتر در که،  هی وره  گهیکز ش فه وه ئۆش ب وه ئه



 
www.kurdistannet.org 

 16:52 2005-10-17 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

2 

   .!  باره  لهی نهیم ستاش زهو تا ئ هی وهست ئ ده  بهی که هیت هیرا ابهڕ 
 تر ڕ گوو شانتان بهۆکبات و ت  خهینز  دوا مه  وێ بدر رزشه و ئه  به ژه دری وه  ئهۆم ب به 

   : ستهیوپ ، ب وشاوه ژوتان دره کوردو کوردستان م ر به رامبه به ،ن بکه
  که ستووره و ده نیکان نده  بهیخا به خایکردن  زهیپراکت ۆ کار ب وه  کرده  به وهۆم  هه ر له- 

  ؟!! .ێ بر نهرکووک  که ی له سئه  مهیرد  ده ش بهیم تا ئه .ێبکر
  !نی بوویازڕش یم که وا به، ینواڕرز  بهۆگامان بی ن چونکه 
دا  گانهب و ب ره  عهیمانانی مان و هاپهۆوان خ نی ش وملمالن ک شمه ک ش لهیکبا جار - 
    تهبکر،  کانمانه  مافهیپاندن  سهیز ه ر که ماوه  جهیزه
 پرس و یع رجه  مه ن به که  دهینی ددی وزه مان حه که ره رامبه ن بهۆچ . گوشاریرو کارت وهپ 
  ی رچاوه ل سه خواز گهیموکراتی دیکتکو وو ش وه مهبا ئ ،اڕ
 .تپ مان بیع و پرنس رجه مه) ل  گهۆ ب وه له  گه ل وله  گه به (ت سه ده .تامان بڕپرس و  
   .نیش بیک  خهیاڕرو ی بیستی بێ وگوڵ کهت
 یۆ خۆ ب که( ،مانی  هاوپهی)  عهیو ش ننهسو (ب ره عهۆتان بۆ خییۆاستگڕ و یریند پشتگ چه- 
  ش  وه  ئهی وهیبا ن . وه نه که دوپات ده) ! کورد دوو ر به رامبه کن وبه هیدا  نهی بنچ له
هه ر  .ژئاواۆڕت وژهه ۆڕباکورو یکان شه  به  براکانمان لهیی سته رده ژی حا  ئاگابن له به 
   کان که هییمیقل  ئه النهی پ ن لهیب چ نه  و ملکهڵ هیا گوب چ نهیه
 یکان وتنه رکه بژاردن وسه هه   باش بزانن له هییاستڕو  ئهب ده!ێدرگ ان دهیر رامبه به 
  ینگران هیندام و ال  ئه بوو له متر نه ان کهیغانۆلیی و شایشحاۆدا خ وهئ
 و   عهیش به ره  عه ستهۆهاوکارود ( وه هو  ئهی وانه چه پ به . ..  کوردستانیباشوور  تان لهۆخ 

 -کوردستانی رگه شمهپ یزه که، یر عفه  جهیمسال  وئهیر عفه جه  هکانتان ل)  سوننه
  له . کوردستانیکان شه رکه  سه او شاخهی چ- کوردستانینی گوند نشیر ماوه جه
،  حوکمیر کورس  سه ستا له ئیچ که .ان بوونیرس ناوپه پشت وپه، اندایومان قهل
 -ی کوردین سه هڕ یزمان،  .رامن ک حه ونمه ه سپ ندهو ه وه ته هیرنایب ان وهی خته وه وساته ئه
-رکووک که   لهی کوردیکسیلۆپتا  هه -ی کوردینیر دیلتور که-ی کوردیشاناز پیژووم
   لهڵ ما هی وه ئه (!! .ننیوا ناب هڕ  رکووک به که   لهی کوردی زمان به  هییراقیعTvیڕۆ تیاگرتنڕ

 .نی شکهۆ خ ستانهۆو د  ئهی هی یتیمانی وهاوپه بهک دچتر نازانم یئ) رام  حهڵن ما خاوه
  :رمووت  فه که، مر نه یحموو خ مهش نوورت   له پیڕۆ گ و لهس!؟؟
  
  م که  کورد ئهیادی کوردم فریو کیرهاد فه 
  م که  وورد ئهێرهاد  فهی ێشو  ته  بهم جه ب وعه ره  عهی شهیڕ 
  ،  کوردی حقوقیواو  ته م به که کو کز ئه ا وهی 
  م که دا ئهیر ف مبه غه پینالم وۆ خینا خوی 
  ، ب ره عه کورد ببن ی حقوقیر مانع گه 
  ! .م که هیزا   قهی کورد کانم به ژه نویماف ،  شوبھهب 
  
 ۆ ب ش ب  گهیکژۆڕ دوایوایم و هی قایک هی باشوور قی کوردستانیرز ربه سه با ده
  :یت اسهیسالل  مام جه  ستهیوپ!  . وره  گهیرد ستان کو یکان رت کراوه رت که که شه به
و  کورد باوان کورده .. کات  ده وه لیوام باس رده  بهیۆ خ که)  بکا ادهی پ که ه گو پکه چه( 
   .نیب ز تر ده ه  جوان و به وه کهپ
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 ی الواز بوونیۆ ه تهب  دهیتر دواخستنیو چ نووس سازه  چارهیکرکووک پشک  کهی شه ک- 
  ! کوردیی وه ته  ونهیاسی سیتابی خیت بهیسام وهه 

و  وه ره  دهیایرو دون وروبه  کوردستان ودهیاسی سیخۆ بارودڕ مه  وورد لهیک کردن راسهید- 
   .! بارن  کورد لهۆ بی النه و هه  ئهی وه ستنهۆکان و ق هییت ه وده ن هییند وهی په
ک  هیکان و  ته  حوکومهی وه کخستنه هی و ی کوردی مایکخستن هی ی له سه  مه ارهی د- 
  !!! .چ نانوسمیه! رچوه  تام ده  لهیکردن وهباس ل .  باس کراوه نده وه ئه ،ش دارهیئ
ر  ماوه  جهیاک تیبوون ش نهۆر  پهیکارۆ هڕ  مه ساس له  و حه نه هی ال  هه مهیکشتنی گهت - 
  ش وه  ئه ارهید .ستوور  ده نگدان به  دهیۆک ر سه  سهۆ چوون ب وه هیری پ  بهۆب
و ساکار بوون  پرسراوان سادهک لرکات هه . هی  ههیۆخ) یت  و بابهییۆخ (یکارۆ هیۆ خۆب 
   .!  ئاسانه کارانهۆوه شتن لهی گهنجا تیبوو ئرگاکان وا ده!ک ک خه وه
   و بهیت هیوا ته  نهیتگوزار  خزمهییۆاستگڕ و یت هی حزبایسک  تهیری بی وه  خاوکردنه- 
ل و هه ست کردن به ییبا  تهیانی گیکردن ادهی پ وه دقه پرسراویت.   
 لک ل ت وخهر بکری سه ) ندرمه جه (کو ک وه نه، تتگوزار ب ت خزمهب ر دهیپرسراوو کادل 
   .ن؟)  وئاویماس (کو وه) ردوم سئول ومه مه (ێوتر  دهۆئاخرب .ت بترسی
ن ییسئول  مهی وه بهک  نه .ێ بکرج  به ج وه  کرده  به استهڕک  کات هییر زه و نه ن ئه تمه حه 
  !! .ژنڕ ده هه ۆهارتان ب نابتان و به  جهی ال نهد
چ ، ت سه ن دهیتر بای  لوتکه گاته  تاده  وه کهسئول  مهیقی پرسگه وسایس یلۆ پ رله هه 

   .کات  ده ته سویت و حزب  حکومهیاڕو کھاته پ رلهیعب  تهیزبیا حی یحکوم
ردوو   هه له، ت و حزب  حکومهیست ده  کاربهیکر تاک  ههیوفاتڕڕ سه وت و ته س و که هه 

  ر رامبه ک به  خهیمیق توانن ته ده، رول ان ههی یمان سول  له ته سویحزب
 یش  گهیووڕو  دزیککار  جاربهێند هه!ان خراپی باش  تر بهیجا ئ .نڕۆت بگ سه ده به 

  ش ی باشیک کارینجام دان ه ئ وه نه وه چهپ به .ب رد ده ت زه سه ده
 ێو ش دهۆ خPUK  هی ک ههرۆز .! وه و باره  له رهۆش ز نموونه .ب  دهی باشی وه کاردانه 
  :کو  وهیکان ره جوام اوهی شاخ وپیم رده  سهیکان ستهو  ههۆاتربیز
 یبان هان تاروید ئارام وسیه شه ،یناڤ  وههیر سکه  عهیل عه، یکانڕهاب وهاو  شه هاخ 

   .یکانڕش وهاو هڕ  ماله وجه شهیڕ   ومامهیانیرم د گهی خالیورام وئازاد هه
و   ئهی بکوژ  کهی و پارته  ئهی ستانهو  و هه  لهێ هه ند  له رانه گهی ن هی ش ههیکرۆز 

   .! د کردووهیه  شه  بهی  دانهیه شه
  نهۆ ک ک لهک هیرول  ههیدانیه  شهیزگا  ده ک لهژۆڕ یوت،  وه امه گیۆ بی پارتیکر براده 

  یباس ،ی پارتیستا ئیکان هییرباز  سه رمانده  وفهڵما مچه چه یکان جاشه
 یۆ خ هیو کابرا  ئه هیگو!  ان کوشتوهیئارامد یه شهن ۆ چ  که وه نهیرا گۆ بی هی یو چاالک ئه 
  مکوژن  وتوون مهیپئارام  .یرندای بر  بهئارامر  سه ته  چوه س بووه م که که هی
ر  کسه هیش  مه؟ ئ!!! .بم ک ده  که  کوردبهی منایژۆڕ دوا ۆکم بس من که! ناسن  من نه وهئ 
  ! واده  گه هبعس یمژڕو   ئهۆمان ب هیوچاالک ئه .! وه هییم  ناوده هیکمان نا شهیف
ان یشی سجنیمالی ش ومهڤمن یستخباراتی ئیچ که ، هییکرامیو ئ هیید  ههیاتی ج له ،کرد 

  !! کوشتتان؟ی ئاسان ن وابهۆک بوو چشڕۆ شیق  عه وه ان ئهین؟ وتیکرد
م  که ره براده .. نیکرد ده ان نهی ر  هه ر به هیبوا نه) سی ن شاوهیحس کاک ته (دیه ر شه گه 

    به  کردووهی  سجنه و ماوه  ئه بووهئارام  ی بکوژ  که رمانده و فه  جا ئهیووت
   وازم له وه ژهۆڕ و  له ، بووم  ناوچهی کارگیندام  ئه ش کهی منیوت .!!!!!! .یاسی سیندانیز 

   ..  ..  وه وتمه  دوور کهیواو ته ناو به هیپارت
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  له ،ی کردنج به جیل مه  عه  و بهی وپاکسازی چاکسازی رنامه  بهیکردن ادهی پ- 
  پرسراوو کادرولیفاتوت و ت س وکه هه   له وه نهیرسپل . دای گشتیند وه رژه ناوبهپ
ل  له  شهیۆه بنه  دهی وانه ئه .اکانیا جی ج  موو ئاسته  هه کان له هیی و حکومی حزب نده کارمه 

و  وه نهیپرسل ، وه نهیم ه س داوبیادی قی ئاست  له تاوه ره سه  له .ی وحکومیزبی حی نده وگه
ک سئول کات مه .! انهی یرع  ناشهیند بوون مه هو  و دهی رده  و جهیدز   له وه نهیچپل
م یح  جهی خ زهۆد  ک له ن وخهیم ر زه  سهیشت هه به   لهیۆخ، تل ب  گهیھابیش توان ده
 یتکار  خزمه وهبوو ئداراک  خه، ست بوونیو شهۆ خ هیۆشدا بڕۆ شیم رده  سه ئاخرله .!تب نه
  ؟ ! .. ستاشک ئ ک وه وساونه ک ئه ک وه هم ن به .ک خه

   بهۆنان خیشپ .ێژڕ  ده وه  خوارهۆ وبێگر  ده رچاوه  سه وه ره  سه  لهی نده  وگهیم و کورت که 
  !) نخش ده تیبچووک پ ،نژڕ  ئاو ده وره گه ( ان وتووهی  نه وه تهگا
 یکان وه دز  کارهۆ ب هی وه نگدانه هڕ  وه ره  سهی نده  گهی اردهی دی وه تراکوم و کاردانه 

   . وه خواره
 یاکانیا جی ج ره هڤ و ده م ناوچه رجه  سهۆ بج ست و بهیو پیت گوزار ت کردن و خزمه خزمه-

  ی ره ماوه و جه ئه .کان هییر ماوه  جه هیی داواوداخواز گرتن لهکوردستان و گو
، واو  کارمان ته و که وه نهی که ر ده سه ان بهیت باشان بیان کارمان پی ،ست بکاتیو پ  که
   .!!!نکر ھمال دهیئ)  اسهڕ ده (ک ش وهیوان ئه
ان یکان هیی داخواز ز لهڕن و یشدارب ان بهییشۆ و ناخیشۆ خ  له ستهیوم پ  هه موو ده هیۆ ب
  م ده کان دا به بژاردنهو هه  نهۆ ب  له له  گهیر ماوه  هه ر جه چونکه .ێریبگ
 یند زامه هڕ ۆکان ب وته س وکهو هه  وه ر کارو کرده گه .. ن د وه  وه ئیکان نهۆفیرکیم یهاوار 

  --ش  وه ئیگوتار، تل دا ب  گهی گشتیت  خزمه ک وله خه
 یزبی ح نده ناوه .ب رزتر ده  تان بهیت هیسا که، ب اتر دهی زیواج هڕش  وه ئیاریب 
  کان رهیپرسراووکادل .ب کراو تر دهپڕ کان باوه هیی حکوم کخستنهڕو
 ی رگه شمه و پن دویرز ربه  سهیاوی پب  دهۆب .بن ست دهیو شهۆ ترو خ ققهی سج 

  !!؟ . بکایعنگو وه ته بی  لیقڕلک   شاخ خهیمان قاره
! نیش ن ن و تازهی من نیاڕنھا   ته  که انهیاڕرو یو داواو ب  ئهی کردنج  بهکردن وجۆکارب 

   .نابتان  جهیت  تواناو قودره  له هیر ن ده به
   بیمع  شهی وه ش هی اوهیو پ او ئهیپ:یاستڕ نجا بهیئ 
   . بیمع  جهیفع  و نه بسوتیۆخۆب 
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