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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . .  . . .  !!!!؟؟؟؟تانتان   دۆڕاوه دۆڕاوه  ڕهڕه  م شهم شه   له له  شترهشترهااا سنوری خۆتان بزانن با سنوری خۆتان بزانن بوروپوروپ  کانی ئهکانی ئه) ) ''  هه''چاک چاک  ( (پوپو  چهچه
  

ناوی  ناوی ڕکخراوی چاک وبه به کن که وانه  ئه م که بکه وه  بۆئه کی ئاماژه  پشه پویسته
ان یخۆدون و   ئه وروپاوه نافال وجینۆسایدی کوردستان لقی سویسراوئه ڕخراوی ئه

ناوی  و به ناوی خوازراو به  که یه ماوه وه ئهو  واسیوه دا هه   الوازه هن  بخاوه وڕیکخراوه به
ک  مال قادر وه  که وه وکاته تی له تایبه به  وه نه  بخاوه و ڕکخراوه ناوی ئه خۆیان وبه

وه  خشنه به خۆیاندا جنو ئهر جوارالی  هه ل به می دادگای گه ر ده  به ته وتووه تاوانبارک که
  مانه  ئه دیاره، رمی کوردستان رۆکی هه دستان وسهموکراتی کوریپارتی د ر به رانبه به
ورگی  وایان له وروپا هه  ئه ته کانی کوردستانن وهاتوونه  دۆڕاوه پوکۆمۆنیسته چه  کۆنه له

انی سایتکی گومانلكراوی ن شانی زوڕنا ژه ن وشانبه که قین ئه کۆنه به ڕ شه و خۆیانکردووه
ستی  وت مشاعیرو هه یانه  ئه کارانه رزه رزان وهه ی هه وته  ک سایتی درۆو جنو پۆست به وه
رۆک  پارتی دیموکراتی کوردستان وسه ر به رانبه ی کورد بجونن به  وساویلکه کی ساده خه

ڵ  کۆمه تاکو به  به  کردنهقین کۆنه ڕ به وشه بۆ ئهرمی کوردستان و  تی هه بارزانی وحکومه
تیکی نووسین  سه ر خه  هه له و دور ریفانه کی ناشه یه واژه سته کارهنانی هیچ ده به سیان له

،  وه یانوت پوش گلیانبداته زان ئه  نه له وتووی مه که ریا ک ده وه  ش دیاره مه ئه  وه ته کردووه نه
  .  نھا خنکانه ی ته که نجامه ستن ئه پووش به ریادا پشت به ناوده  له م دیاره به
موو   هه ترین شیوه ردانه نامه  به یه فته دووهه زیاتر له وه کانی ڕابردوویان ئه  وڕنه له جگه 

نوسن   ئه نو نامهو ج زاندووه لتوورکیان به ر که هه دوور له تی و بی کوردایه ده سنورکی ئه
گوێ یان  فریقا کانی ئه برسی دارستانه ژنکی  هر پیر ده قه  بهی وه ب ئه مالوالدا به به

واری کورد  خونده و نه کی ساده زری خه کوردی بۆتکدانی هه م دن وبه لگیرابت به
س کردنی  به  بۆچاو وه نه که ی جنو و درۆو بووختان بو ئه ندک نامه کان هه ر سایته سه له
رن بۆچی  روه سانی ماف په  که ر ئوه گه  ئهسیش نات ئیتر که،  و ساویلکه کی ساده خه
 !!؟؟کان کوردنین وروپیه  ئه ته وه رانی ده  خۆ یوئن وسه وه نه هک کوردی بو ئه کانتان به نامه
ر  یای خاوتان بۆسه خه ر به گه  ئه وه نه که کوردی بو ئه  بۆچی به م نامانه  ئه ئوه

 ڕبازی  ر به رانبه ن به  قین بکه کۆنه ڕ به  شه  که  نیه وه و بۆئه نیه  لشیواندنی کوردی ساده
  ، پارتی وبارزانی

وروپایان  ئه ی که نانه سه  ڕه و ڕۆشنبیره تی ئه تایبه بت وبه زی هه م ئاوه ندکی که ی هه وه ئه 
رکی ڕکخراوکی خرخواز  زانن ئه ئاگان ئه کان به خوازهخر  کاروباری ڕیکخراوه  لهو دیوه
الی  وه ربن له ده بت به کان ئه خوازهر خ خراوهر شتک رک  پش هه دیاره، ن انهمکا

  بت ڕکخراوه ی کورد ئه تی کورد ئمه بهگ م بۆنه ن به نوکی پارت والیه ده ڕه تی وشه حزبایه
، تی بن یهنوکی حزبا ده ڕه ریکی شه بت وخه تیان هه الی حزبایه کانیشمان وه ناو خر خوازه به
  نده وه بت ئه نا ڕکراوکی خر خواز ده ده،  هکورد کانی خراپه  ته سه خه  لهکک یهش  مه ئه

ک چاو  یه موو مرۆڤ به و هه ه ی هه  خانه خزته رگیز نه ن ڕزو مرۆڤ دۆست بت هه خاوه
 ڕکخراوی   باشانهیم کوڕ ک ئه ک وه نهنھا مرۆڤی کوردیش  ک ته نهیر بکات  سه

کانی خۆیاندا  یاره ل نه گه جنوی له ڕه ی حزبی وشه شونی شانه  به یشیان کردووهخرخواز
  . ن که پ ئه

ب   به وه ته کان بویان کردووه ر سایته سه دا له2005/ 11/10ڕۆژی   له یاندا که وا نامهد له 
کانی رم ودادگا رۆکی هه پاراستنی مافی سهوستورکی کوردستان   هیچ یاساو ده گودانه

ر  سه یان به ره ک مناوه زارو یه وئامۆژگاری وهه شه ڕه رنج وهه و سه خنه کیتر ڕه کوردستان وخه
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ی   ووته رۆکی کوردستان ودادگای کوردستانیش پ باتره سه و خۆیان له ڵ کردووه کدا تکه یه
و  ه مهکۆ  م کۆنه ی ئه خای نامه  خاڵ به  پم باشه  بۆیه وراندووه رزانیان هه هه

  ڕووی یاساوه ران وتابزانن له ر چاوی خونه  به وه مه نگنم وبیخه بسه هه  کۆمۆنیستانه
  . خوازکنن وچۆن خر که کیتر ئه یری خۆیان وخه سه چۆن  مانه ئه
  ی له وانه و هه ی ئه گوره به ( ستیان پکردووه یاندا ئاوا ده که ه هه  پله سپکی نامه ده له 

  ته ی محه زیندان  له  توانیوییانه10/11مۆ  ئه، ستمان ده  ته یشتووه  گه وه ماه که. ی دخزان
) .  بووه  نه وه یه سته ر جه سه  به نجهو شکه واری ئه  شونه  که یانی باسهشا، ولر بیبینن هه له

 چی  کۆمونیستانه  م کۆه  ئه یه فته دووهه  زیاتر له وه ئه زانن که ش ئه رانی هژا ئوه خونه
رمی کوردستان  رۆکی هه ڕژن دژی پارتی دیموکراتی کوردستان وسه ئه درۆو بووختانیك هه

  وه مۆشه   ئهبه تا سایتی درۆپۆست نوسیبوویان که جۆرک هه به، ودادگاو پۆلیسی کوردستان
و تووشی  دراوهمال سید قادر لی   که  بوایه یانه که   گومانلکراوه  درۆزنه ر سایته سه له
  تی فشهیاو س مانه  ئه نھا دیاره ش ته مه  بۆزیندان ئه  ودوکتۆری بۆبانک کراوه زیف بووه نه

  ک بینیمان که وهیچیتر وهن  پتک بدهی  و ساویلکه کی ساده ستی خه ی هه وه بۆئهپۆست 
  وه چی ئه که، یان پنووسین س کردوو جنو نامه  نفه نگه یان ته ست ساده سی هه زۆر که

  جا من چاکه،  وه نه که سپی ئهو درۆکانیان  وه نه خه درۆدا ئه ر خۆیان خۆیان به ئستاش هه
ازن یان و ڕکخراوی خرخ مانه  ئه ستوو ویژدانی ئوه می هه رده به مه خه وروپا ئه کانی ئه
  . !!ڕخواز؟؟ حزبی شه

  کاتکدا ئمه له (ن ن چی ئه نجی بده  سه هی چاک می دوا وڕاوه ی دووه ش بگه مه ئه 
مایان شونبزر  که. ک د یه  هیچ شوه  به بوایه ده  نه گرین که پارتی ده  له وه ی ئه خنه ڕه

ش پشلکردنکی  مه ر دا چوو و ئه سه  کاتژمێ به48  زیاتر له تیش که تایبه به،  بکردایه
  ینه یده و باشی ده ره نگاوک به  هه  به م بینینه مانکاتیشدا ئه هه له،  ئاشکرای مافی مرۆڤه

ر  رانبه کی نوێ به ر پشلکارییه گه  ئه م هۆکاره  به بۆیه،   براوه وه ن پارتیه  الیه  له م که ه قه
م  به، گرین  ڕاده وه ره  ده  ڕوو له م دۆزه ت به کی تایبه موو چاالکییه هه، کرت ماڵ نه که.  د به
ڵ هیچ  گه ختمان له کی پشوه یه  کشه  ئمه چونکه، ین که  ده که زه ووردی چاودری دۆ به
  .  نیکی کوردستانی نییه الیه

ر هاتی  سه  به وه مه یان بده وه ره ی سه کانه  بکه واژه سته م ده می ئه ی وه وه پش ئه 
 وک کانی کوردستان وتیان شه شارۆچکه کک له یه م له که روشکتان بۆباس ئه ده
ر  ند ساتک ڕووناکی خۆری به  نوان مانگو خۆرو مانگ بۆچه وتبووه ک که یه ستره ئه
  وه پی لدا بوو پاش ئه ر بان ته  سه ووهش چوو ب که روشه  دهوتبوو تاریک ببوو که نه
واوی  ته  به وه وته  کانی خۆر که ر تیشکه جھشت مانک به به نوان مانگو خۆری  که ستره ئه
  وه ن ئه ختک ئاوم بده  وتبووی ئانه وه  خواره ش هاتبووه  که روشه وتبوو ده ر که ده به

 واخۆیان نیشان  ر هاتووه سه ش وایان لبه رانه م براده ئه!!هیالک چووم؟؟ ردا به تامانگم به
می دادگای   پش ده و له ن کوردکه که مال قادر دیاری ئه نووسی که وان چاره  ئه ن گوایه ده ئه
درت ئیتر  ی سزا ئه که پی تاوانه  به وه بت ئه ر تاوانی هه گه  ئه خۆی کوردستان دایه ربه سه

کی   خه وت واله یانه  وئه وه  ته کات وخۆیان شین ومۆر کردووه قین ئه ڕی کۆنه چاک بۆچی شه
  .  وان مانگیان ئازاد کردووه ئه   که روشه ک ده نن وه یه د بگهی کور ساویلکه

کی  یه  کشه ن ئمه دا ئه وه ره ی سه و بگه کۆتایی ئه  له یه خۆیان هه  گومانیان له چونکه 
ڕی  وشه  تان نییه  کشه ر ئوه گه ئه!! ؟؟ نکی کوردستانیدا نیه ل هیچ الیه گه ختمان له پش وه
خشان   چین ته رزانانه  بسودو هه م گشت جنوه  ئه یه فته  دووهه وه ی ئه ئهن  اکه قین ن کۆنه
  . و الدا م الو به  بهن که خشانی ئه وپه
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رۆکی  رج بۆدادگای کوردستان وسه  مه رمانه اندا زۆربشهی که راته می مھاته شی سیه به له 
  کان له  کشه کیشمان نییه  تییه زایه هیچ ناڕه) چاک (ک  وه ئمه:ن نن وئه کوردستان دائه

  : وه ی خواره رجانه م مه به،  وه کال بکرنه  یه ی دادگاوه ڕگه
  . بت ماڵ نه که. ر د سه عوایان له عسی وفایلدارک ده  به هیچ کۆنه. 1 
، سک سیاسی وهیچ کهنکی  خۆیی خۆی بپارزت وهیچ الیه ر به  سه وه  کرده دادگا به. 2 

  .  که ی دادگاییکردنه ر وپرۆسه ر دادوه  سه خاته نهفشار 
نی   بۆالیه موو بوارک که  دادگا دابین بکرت و هه ماڵ له که. کانی د موو مافه هه. 3 

  . خست مایش به که. ڕخست بۆ د ر ده رانبه به
ی باسی  وه  ئه  مارکسیانه م کۆنه  ئه ی چاک مارکسیدا هاتووه وڕاوه ک له ڕز وه رانی به خونه 

 خواروی  دادگا یان ر به رانبه  به تکی دنیاشدا نییه وه رۆک ده تی هیچ سه سه ده ن له که ئه
   دۆڕاوانه سه و که  ناپرسن ئه ئوه، پنت  بسه رجانه  مه داواو  جۆره و خۆشی ئه

رۆکی  سه ر به رانبه ها بدون به  ڕه و جۆره  وابه رگرتووه ک وه کوێ وله یان له ته سه وده ئه
ی  وه قین و پکردنه  مشتک کۆنه ش له مه  ئه دیاره،  دادگای کوردستان ریمی کوردستان وبه هه
ڕی  ری شه نگه سه ی له وه  ئه ڕت هیچیتر نیه تپه ڕی براکوژی  کانی شه ره نگه ی سه ه هه

ناوی ڕیکخراوی  وت به یانه  ئستا ئه کراوه  پیان نه986تا   هه976کانی  براکوژی ساه
  . !!ن؟؟ جی بکه خیای خاویان جبه  به وه چاکه

و  یه رۆکی کوردستان هه دیموکراسی بوونی سه  گومانیان له رزانه  به تی کسایه سه  م که ن ئهیا 
یسکۆ و ش وستالین وچاوی جارانت کتی سۆڤیه رانی یه هتی س دیموکراسیه مان له  ئه دیاره

ان یخۆ بوون وا  خنه دیموکراسی وقبوکردنی ڕه فیی  وه ۆسۆیچهفیدڵ کاسترۆ و میل
  ئا بۆیه، زانن ئهو دڵ فراوانتر  دیموکراسیتر  رمی کوردستان به  شۆڕشگی ههرۆکی سه له
، ین که سعود بارزانی ئه مه کاک  هاوکات داوا له:ن که رۆکی کوردستان ده  سه  ڕووله م جۆره به
ل دۆزی  گه  له ه  مامه خنه  بیاری دادگا و قبوکردنی ڕه زگرتن لهگیانی دیموکراسی و ڕ به
  . ن ڵ بکه  کان تکه قه ره کانی ڕابردوو پیس وه داد خه  نه ڕگه، ماڵ بکات که. د
م   ئه رمی کوردستانه بژرراوی هه رۆکی هه سعود بارزانی سه نابی کاک مه کاتکدا جه له 

ی بچوکترین  وه ب ئه  به کی بازاڕی خۆیان ئاسا ناویان هناوه ک خه ر وه  هه دنه قین له
  کانیانه  قین وبوخزه ی ئاشکرای کۆنه ش نیشانه مه  ئه دیاره، ڕزیان بۆخۆیان دانابیت

ک  ش ڕزی خه وه ئه.  کوردستانیرم رۆکی هه تی وسه سایه ڕزترین که  به ر به رانبه به
  . دات  ئه بزی خۆی پیشان گرت دیاره نه
،  داواکارین ئمه: یان کردووه م وڕاوانه چند دیک ئه یاندا به  که رزانه  هه  دوا ڕیزی نامه له 

م  رانی بسنوور له ین پارزه ده وڵ ده هاوکات هه، بت بۆ هاووتیان دادگا کراوه
هاوکات .  بت دادگا ئاماده ری خۆی له یش پارزه) چاک (ن و شدار بکه دا به دادگاییکرنه

 جارکیتر  وا چاک ناچاره ئه، بت ماڵ هه که.  کانی د ر پشلکردنکی مافه هه، نی یه گه ڕایده
کی  کوردستان خه کان له عسی وسیخوڕه  به  کۆنه که،  وه ست پ بکاته کانی ده چاالکییه

  . ن که ڕابدوو خاون دادگایی ئه
  . ) چاک (لی کورد ۆسایدی گهنفالکردن و جین  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه

 کانی   درۆ و بووختانه  که وه بته مان بۆ ڕوون ئه وه یاندا ئه وه ره ی سه  واژانه سته م ده له 
ی ناو   مارکسیانه م کۆنه  پاپشتی ئه ر به  کانی هه وه و چاوسور کردنه  شه ڕه مال قادر و هه که

  رنن و باس له چه ف ئه  هج باجک کهب هایی و به ڕه  وا به وانه  ئه چاک بووه بۆیه
رمی  رۆکی هه تا سه وه کیتر ئه الیه له، ن که ی خۆیان ئه یه و ڕاسپارده دادگایی کردنی ئه

می  ه قه کوردستان له کان له سیخوڕهو عسی   به کۆنه کوردستان و دادگای کوردستان به
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کار  ی ڕکخراوی چاکیان به سانه  کهو  ئه  که  من پشنیارم وایه بۆیه، ن ده هراویان ئه ژه
عسی وسیخوڕ   به کۆنه رۆکی کوردستان به گاو سه قینی خۆیان و داد ڕی کۆنه بۆ شه  هناوه

ی  ویه  ههلدا بکرت تاکو گه یان له وه  دادگاو لکۆینه وانیش بدرن به  ئه ژمرن پویسته ئه
  . . !!؟؟ک یان ئاشکراببت بۆگشت الیه شاراوه

و  مانه  چل سای ئه میشیی وزیاتر له  نیازو پالنی هه م هیوادارم کورد له تاییدا ئهکۆ له 
  واره شه هۆی دڕاویان به رزان وده ی هه  وته س به  بگات وچیتر که مانه مامۆستاکانی ئه

  . وت که نه
ر  سه  چاو به یه ی هه  قینه ڕاسته نی ر پرس وخاوه ر به گه  ڕیکخراوی چاکیش ئه پویسته 

نگنت  سه  و ڕابردوو یان هه وه وروپا دا بخشنته ی ئه وانه تی ئه تایبه ندامانی چاک به ئه
کانی کورد  کان و جینۆساید کراوه تی کیماوی لدراوه خزمه ند له کانیان تاچه و بزانت کاره

  .  دایه
ندامانتان   ئه ی که نده  وه ؟ ئهم ئایا؟ و پان ئه و ڕکخراوه  ئه مه که مم ئه  ڕوی ده وه 
نفال   باسی ئه وه ی ئه  نیو هنده ریک کردووه  خه وه قینه ڕی کۆنه شه وروپا خۆیان به ئه له

 چی  ر کردووتانه گه ئه،  بۆ دۆستان و دوژمنانی کورد وکیمیا بارانی کورد تان کردووه
  وایه که. ن بگومانم هیچم یدا  سته که دام ودارو ده دادگایی کردنی سه  له وهبو ڕۆکتان هه

تی  راتنی حزبایه یدانی ته مه ن به که ش مه و ڕیکخراوه و ئه وه خۆتاندا بچنه  به قه هه
   ئوه  نووستووه گوێ گادا نه کی کوردستان له یارانتان خۆخه تی کردنی نه ودوژمنایه

  دنیابن که، ر بگرت هن وبۆتان س کهبوت وا برچۆن تان  ههوت  ت تان بتانه قه قی سه ئه به
  . . یه و تاوانکیش باجی خۆی هه ه موو هه هه
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     ن نده له

   
   
   
  


