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  ریمریم  عید کهعید که  سهسه    مهمه  حهحه ...  ... ستورداستوردا   ده ده  یان لهیان له   ساله ساله  چواردهچوارده  یی  وهوه  کردهکرده  کار وکار و  یی  وهوه   نگ دانه نگ دانه  کورد ورهکورد وره  ناسیونالیستیناسیونالیستی

  ختیار ال به  مه الم به وه
 mo-ka-dekan@hotmail. de   

  وه، کوردستان ری ماوه ل جه گه ناسیونالیستاکان له الوی  سال تیکه چوارده میژوی  دریژایی به
  به تیان ند خزمه  تا چه  که یه  یه  و راستیی ئه ری لمینه  سه وه لکه دورو نزیکیان ال خه ی راده
   ئایا ئه وان رازین وه ئه ستی ده  لک له خه ی   ند زوربه  تا چه وه،  لک کردووه خه ی زوربه

  تی رمه یا ی بو داوا  لکه و خه یان به پیویستی  کاتیک که ی  وه  به یشتوه  گه یه تی  ونزیکایه
   و ماوه  التدار له سه ده دو هیزی ی وه کار و کرده  ک به یه وه  چاو خشاندنه به، ن بکه یان لی

  که  نگی جه کانی رهۆئالو گ یۆ ه به1991 سالی، ین بده بریار ی  وه  ئه ینه   گه دا ئه یه نی  مه زه
 کوردوستان رتاپای  رین سه راپه،   وه دامه سه رژیمی شی ره  تی دیکتاتوریه  هوی  به و، نداو

  دریژه  کوردوستان له یتوانی دام نه سه رژیمی ی وه  یشت به  تا کار گه،   وه  نییه ته ی وعیراق
کان  سته  ره په  کونه م هیزه رجه  بو سه  وه ئه، بدات خوی ی   که یه  مل هوری  کاره به
م کوردستاندا   رجه سه  له شورایی ی وه نهدا بزوت 1991  سالی له، ست  ده گرته التیان سه ده
الل  جه خودی ت نانه بو ته خوی تی یه  ال کومه ی  پایه داکوتانی ریکی ند وخه سه ی ره په

  له خشی نه  ورو شوراو ده پیروزی ی له سه  مه له ر باسی ماوه  جه روشنبیری  هولی له بانی تاله
  دایه  بای  پله180   فته ند هه چه الم دوای به، کردداروخاودا  ر رژیمی رامبه  به له، باتدا خه
دا  و کاته له،  کردن غه ده قه لی  کار وچاالکی  دامن وه سه ستکردی شوراکان ده ی وه   به وه
 ری شه 93  سالی  له وه،  ف دا  ره شه  ژیر ناوی له دان ژن سه  ناو بردنی  کوشتن و له وتنه که

 شاری ری ماوه مان کاتدا جه  هه له { حمود مه حاجی ی  مه حه{و سوسیالیست نیوان پارتی
  شیعاری شار بووه  ناو ر له شه ی وه ره  ده بردنه کان وداوای قامه ر شه  سه رژانه سلیمانی

 نیوان ئیسالمی ری تر شه کی  یه ماوه دوای، کرا سلیمانی پاریزگاری بو کونترولی وه لک ئه خه
   به که کیتی یه و پارتی ی ستانه ره په کونه ری و شه ئه  دوای ا بهدو، رپابو ن ک به ی  کان و یه

  کردنی ئاواره، هات کوتایی}کات باسیان ده ختیار ال به مه ی و الوانه ئه{ زاران الو هه خوینی
  نه بوی سلیمانی  لکی  خه ک که یه راده  یشته  کار گه،  دوال هه ی  نگر الیه ی خیزان زاران هه
ر  فه سه باجی،  خت بکات پایته  ناو به ولیری ال عوسمان و هه مه ی بجه له هه ردانی سه بو
ر پا   جوریک ترس و خوف به به، کرا لک گومرگ ئه ستم خه به مه، کردن گومرگ ی  راده یشته گه
یان  کوژراو ده  ئا شکرا ده  بو به هه های گران به ئوتومبیلی ی وه ر ئه سه س له دان که سه ببو

  بریک پاره به} حمود مه حاجی ی مه حه} ل پیاوانی گه چویت له ده دوایی زور و  شاره فرانده
ئاشکرا   پرسراوان به  لی  که رده دز و جه یان توری ده بونی دروست،  وه تکرییه ده
  وه، کوردستان تری کانی شاره و باقی سلیمانی   له ولیر وه  هه چ له، کرد شتییان ده ره رپه سه
 سوپای  هینانی وه، کوردستان تورکیا بو ناو قوالیی ی ندرمه جه شکری له ک و هینانیپک ری سه

  نه یان کادری ده یان تیرور کردنی، کانیان ره قه مه لیدانی  و کویه ئیران تا قوالیی پاسدارانی
ن ک  ی، دام سه رژیمی ل گه تان له مو روژه هه ودای سات وسه، ئیران ئیسالمی جمھوری یارانی

  ئاب به 31  یشته  تا کار گه، پارتی کانی ره قه ر مه پاسداران بو سه سوپای  هینانی به
 رگری  به وه،  وه ستیندرایه ن ک ی کانی  هیزه ولیر له هه شاری کوماری گاردی پشتیوانی

ال  کاک مه خو، ر عیراق  سه له ئابوری ی مناالن بو ئابلوقه کردنی  برسی  به کردنتان له
  که  وه نه که شاعیر ده لی کر عه به یادی ئازادیخواز لکانی  رکوک و خه که لکی ستاش خهئی

  بیری  ئاب له13خو ، کوشتی  برینداری به تاوانبار زیزی ت ساالر عه که ره نگه سه ی هاوری
 و،  هو نمه  بیر ده ت وه م شتانه  ئه م که که ده لی بوردنت لی داوای،  وه ناچیته سلیمانی لکی  خه
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 رمی رگه ختیار سه ال به ریکا مه   مه ئه ری داگیر که شکری له  هاتنی ر له ند روژ به چه وتا. هتد
  رزشدا تاجه و وه بازرگانی ئالوگوری ژیر ناوی  بوو تاله عیراقی ئولومپیای ی لیژنه هینانی
. دستانیان کردم کور رجه سه ردانی ند جار سه عس و چه به رانی ر سه  سه وه نه  بکه گولینه

 دامی سه شیان بو هاوبه ی نامه سعود بارزانی و مه بانی تاله الل جه،  وه وانه  پیچه روا به هه
 لی گه  مو هه روکی  سه دام حوسین که  سه یان دا به دوباره  تی قانیه و هه دیکتاتو ر نوسی

 ریزی ر چاوی به مویان به  هه  وانه  ئه وه مه که نه  دریژ که ال گیان با زور باسه کاک مه،  عیراقه
  وتی  سکه ده موی  هه مانه  ژیر ئه ژیر به  کاری  له جگه،   کراوه وه کوردستانه لکی خه ملیونی
هاتن بو  نه ی وانه ئه خوینی ر حسابی  سه الم له به،   و کاکه تیا بو بو تو و مامه باشی مادی
 وانیش بو  ئه  وه  ئیوه ن له وگازنده یی گله   بهزور لکیکی خه،  ئیوه ی که ستوره ده  نگ دان به ده
  وه سته  ده به خیری تو کاریکی ی که پارته ر کاتیک ال هه کاک مه، ن که باس ده ی کانیان وه نه

 باشترین،  زان باشترین قسه، ر باشترین بیژه، بیژ باشترین گورانی، باشترین جارچی، بیت
 بردنی  خشته نھا بو له نھا وته  ته مانه موو ئه هه، هتد ، ، ، ، ، ،عاتیفی باشترین دیری، لوتی
ت  ر شانت بو نه  سه  له که ی یامه په و ئه، هینا  کورتی م جاره د مخابن ئه الم سه به،  لکه خه

پاشاکان و  ر زو کوشکی هه  تو بومایه  باتی ر من له گه ئه،  نیت یه  بیگه کو جاران وه توانی
  لکی خه ری   ما وه جه، ت دینا  سیاسه وازم له  کجاری یه  بوهیشت و ده جی م به مامه

یا   په ت توانی  تو نه چونکه، نگ دان  هاتن بو ده نه   بویه وه  خویننه ده   ما نه کوردستان ئه
 میک بو   ده زیر بویتایه سیندا وه دام حو سه ی  کابینه ر تو له گه واتا ئه،  نیت یه  بگه  ت  که مه
بیت  کانیشتدا ده  وتاره  و له مامه خزمی  هینا بویته شی الم شانست دو شه به، بویتکرا  ر ده

 لو   هه الر له که لکی خه دلی داخی  ریز ئیستاش به، }الل  ریز مام جه به نابی جه} بلییت
 کانی شوفیره،  قینن ئیستاش لیتان به زانکو ماموستایان و قوتابیانی،  وه ته نیشتوه  کانتان نه

  ده لکانی خه رینی راپه، کومونیست و شورشگیر لکانی خه کردنی گرتن و زیندانی، یمانیسل
  رانم که من نیگه، وه  کولینیته کانت ده برینه   مانه  مو ئه هه،   رانیه رین واته راپه ی روازه
، هی علوم نی خوت مه ی که پاره شوین بونی رو سه هیشتا بی،  چوه نه ی  ت چله که کوسته جاری
  کردووه و دزی لی نده تان گه نده وه ئه ت نه تانه،  رو خرینه  کانتان نه یه  دزی یه نی روژ
ر ویستتان   گه ال ئه کاک مه  بویه،  وه شیته  لبوه ت هه  که یه  تی رکردایه  ریک بو سه خه

           ، ، ، ، ، ، ، گفتو گوت بگوریت به  بیت شیوازی ن ئه  ببه خشته  له لکی تر خه جاریکی
_______________ 


