
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   15-11-2005 12:45 

1 

  
  ریم عید که  سه مه حه...  تیه ی کوردایه کانی قوتابخانه  وانه مانه ک فریو دان، ئه خه زیندانی کردن، شه،ترساندن، ڕه هه
  

mo-ka-dekan@hotmail .de  
  
 کوردستان توندو تیژ   له رنجه  مۆ جگای سه ی ئه وه ئه

  یه  کۆمه  نوان هزه کانه له  تیه  یه  کۆمه ی کشه وه بوونه
  ر قافه  تی سه  پارتی و یه تداردا که سه کان و هزی ده تیه
کانی ئازادی خوازو   چینی کرکار و خه واته، یانن

 ئازادی و دیموکراسی ها  کانی مایل به شۆڕشگر و توژه
بینین  تا ده وه ئه، ریکی خۆ ڕکخستنن یدان وخه  مه ته تونه

تی کوردیدا  سه ژر دهکانی  ی ناوچه  زۆربه  له ڕۆژانه
ی   گووله  نن به کانی ئازادی خواز سنگی خۆیان ده خه
  له،  وه تی یه ی کوردایه کانی قووتابخانه ۆ سووره رمی هه گه
ژاری و ب مافی  ی هه ی دیارده وه ق بونه ر زه سه ر چی له سه

زانیاری و  ( زگاکه ردووده کانی هه نده ستوپیوه  ده م له کی که یه ن بونی ژماره مه وه و ده
را گرتنی  سه ست به ڵ رۆژی نرخی کاکان وده گه ی ڕۆژله وه رز بونه ها به روه و هه) پاراستن
تی  ی کوردایه رانی قوتابخانه سه، .  وه ستگایه م دوو ده مک لپرسراوی ئه ن که الیه بازاڕ له

   ناوی که به، ی خۆنووسین مافی چارهناوی  به، مان رله  ناوی په دا به، کیان تا توانیان خه
  پازده، هۆیان کوتا  ساڵ ده پازده، ی ئازادی  ناوی پرۆسه به،  رکووک قودس و دی کوردستانه

، و کرد کانی خۆیان قایم وپته ره نگه  ئازادی سه  ساڵ دژ به پازده، ساڵ دزی و ڕاووڕوتیان کرد
تانی دراوس بۆ ناو  وه شکر کشی ده له، ونی یان بند کرد دان کۆشکی فیرعه یان و سه ده

شکری گاردی  ی له وه  ئه  یشته تا کار گه، کوردستان و لیدانی ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا و ئران
 پاداشتک بۆ  ولریان کرده کانی پارتی شاری هه  سووره تی جامانه وایه  پشره کۆماری به

دان ژن و  و کوشتن و تیرۆر کردنی سه ،رو شون زار بار زانی ب سه وت هه قوربانیانی حه
ری کۆمۆنیستی و   بردنی بیروباوه نه  گرژه ندین تۆڕی ئیسالمی بۆ له کردنی چه رده روه په

  وه و ئه ره  به ریکه دا کار خه م کاته له، ت نیه ده و ئاقاری مه ره گا به ی کۆمه شه ترسی گه
و  ره به،  منت تی چیتر بازاڕی نه وردایهی ک ناوچونی قوتابخانه رگی له نگی مه چت زه ده
  له، یان بن وه کانی ئازادی خوازو شۆڕشگر جگره ناو چوون مل بن و خه لدری له هه

  ستووره پاندنی ده  سه تی له لی کوردایه شه  ندین نمایشتمان بینی فه مانگی ڕابوردودا چه
ی  که ره فه سه، ستوور  ده کی کوردستان به  خهی رانه می ددان شکنه و وه،  که ستانه ره په کۆنه

   وه  جلی کوردیه مریکا به  بۆ الی ئاغاکانیان بۆ ئه و شکسته پۆش کردنی ئه رده بارزانی بۆ په
دام بۆ دادگایی  مان کاتدا هنانی سه  هه له، )تی فریودان  سیاسه شک بو له  به مه  ئه که(

ی   ئازادی خوازه و خاکه بانی ئه مان کاتدا تاه  هه له،  وه رکی کورده ن دادوه  الیه کردنی له
، کان  ئیسالمیه شی بن الدن و تۆڕه یمان و هاوبه  هاوپه نگ دان کرده  ده بوون له  باشدارنه که

م  ه  قه ڕیب له  موخه و به، رکوک ی که زاران خزانی ئاواره م دانی هه ه قه ت له و با خیانه
م زۆریش باسکراون و  ر باس بکرن به گه ن ئه  زۆر شت هه به، ڕیو هکانی ڕاپ دانی خه

ک  ستی خه  ده ت بدرته سه ت کۆتا بکرت و ده وه  ناو ده  له مانه ستی ئه بت ده ده
ن   الیه  و له یه وه میانه ر ده  سه  ڕۆشنبیران و ئازادیخوازان به  زۆر له ی که وه ئستا ئه.خۆی
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،  رار بونی ئازادی یه  رقه ی به له سه  هیچ حیسابکیان بۆ ناکرت مه وه کانه هتدار سه ده
 و ژر  وه  زیندانه نه خه  خاکی ده وه کی ئازادی خوازه ر چاوی ملیۆنان خه  به  به چونکه
  وه نجه ترین شکه حشیانه  ژر وه نه خه ید قادر ده مال سه دوکتۆر که،  وه و ئازاره نجه شکه
کانی دنیای  ڵ زل هزه گه تی له ی کوردایه تی قوتابخانه رایه  نۆکه ی ئازاد نیه وه ر ئه سه له

تی   سیاسه  به  دانه کی تری درژه یه ش شوه مه  ئه بۆیه،  ڕوو ستی بخاته ره په کۆنه
ۆ بت رز ب  و ده که  حوکمی خه مه ئه، ج ئازاد بکرت ست به بت ده ده، یان ستانه ره په کۆنه
 سلمانی خه کانی کۆمۆنیست و ئایادی خوازیش ڕاپچی  یان له، کیش دابنرت خه

 مل  بت چیتر ڕگا به ده، یانی تر و ده، زیز زمناکۆ عه، ن ڕبوار عارف که کان ده زیندانه
 و  وه  زیندانه نه کانمان بخه  تیدا ڕۆه  ژر ناوی کوردایه درت له  نه ستگایانه م ده هوڕی ئه

  نه ده ت ده قانیه واسین و هه  پاساو دانی گرتن و هه ونه که  ده م فرۆش به ه ک قه مهکۆ
بژی ئازادی و ، تی ی کوردایه رانی قوتابخانه رشۆڕی بۆ سه مردن و سه، ستان ره په کۆنه

 .دیموکراسی


