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 !!دات  لوولئهیڵ خۆ گه ک کاترینا له  تۆفانی وهرزا  بوو هه ل تووره  گه که :نگی بوخ بده
  .ریب ک مال غه که. ندازیار ئه... 

 22-09-2005  
کی  رنجی خه مرۆ سه ی ئه وه ئه

  ییه نده گه، ستاند کور لهکشت  ڕاده
زۆر ، ی خۆی نده گه، ی نده گهم کام  به
  وه که قووتدانی دۆالر هل،  ره مسه جه

،  وه  دینارکه له، ها  تا ملیاره  قوتدانه
زۆر   به له، ها  تا ملیاره خشیشه به
  وه  ناوی حیزبه ش بوون به به ریکه شه
ویوزاری  شکردنی زه  تا دابه یه نده گه

  دار خزم و خ سه  به ت موکی میله
عس  مانی به زه، )ها جار نده چهبۆ(  

 یان  نده به مرۆ مه م ئه ت به سه ردانک بوو بۆ ناو ده ستوه موو ده نی هه  خاوه مه زه مونه
 سزای یاسایی  م تاوانانه کی ئه یه ر پله  هه وه. تادوایی...  یه  یان کۆمیته ه یان ڕکخراو لقه

 لکوو ئاوی ئۆقیانوسش ک ئاوی رووبار به ر وابوات نه  گه م حووتانه ئه{ ؟ یه خۆی هه
  . }لووشن  ئه هه

ستۆی  په  خوازیارن پاه دیاره ؟  ندایهبرد ڕوه به  نھا له  تهی نده گه  گوایه  کهن   دهی انهو ئه 
  باس له م به، ت سه دهر   سه  له وه نه کاتر بکه، کی کوردستان مارگرژی خه روونیو و ده ده
 کورد –ری ڕیفۆڕم  په وری مه وست و ده ه ه ؟ من لره.. ن ناکهڵ  نده تی سیاسی گه سه ده

کانی  هئۆلیگاشی  هزه، 1991هاری  رینی پیرۆزی به اپهڕدوایی . نگنم سه ده زۆر هه
گیانا  ئه)  و پارتانه بت له یان نه  دانه دانه (ی کوردستانی بوون ره نی به  خاوه کهکوردستان 

دی   سه له، کی کوردستان ت و سامانی خه روه سه تانی  تنه و  که زییانه زۆر ببه، یان زوربه
ی  س وورته که(.  ئاودیوی ئرانیان کرد کان که لکتریکییه  ئه للی ستوونه  تا ته  بیگره وه خمه به

  کرا  سیش دادگایی نه که، هات  نه لوه
 ردی بۆ داگیرساندن وزو و زه گۆپی سه حیزب   چونکهی کردیان و ڕاوڕووته ر ئه  سه له
  . ) بوو وه  پشت و پاشییه ی حیزبی له نده ش بیری گه مه ئه(
تی  کان و میلله  کوردییه م هزه رجه ویستی سه ختر ب هه تر و سه وره ش تاوانی گه مه له 

نفال  کانی ئه ی تاوانه رقافه  سه رمانه  زۆر بشه که (کورد کانی ر خۆفرۆشه رامبه کورد بوو به
 ت سه و ده و پایه نی پله  خاوه  بهبووشنت  نانه ته، ازادکردنیان بوو ئ وه) و جنۆساید بوون

  دوایی ڕمانی سیستمی به. ت سه کانی ده ر بیاڕه  بۆ سهیر کاریگهنی   خاوه بوون بهیان 
ردوو  ت هه نانه ته، عس کانی به ڵ پیاوه گه له  وه کیان گرته  یه م خۆفرۆشانه عسی فاشی ئه

 بۆیان تا  پاراستنیان و کارئاسانکرن سان به هه، ولر  سلمانی و هه  لهتی حیزبی سه ده
تای  ره  بۆچوونی من سه  به مه ئه، )کان زۆرن ی شخ چۆپییه نموونه (ران بۆ هانده بن بۆی هه

  !!.. تی حیزبی بوو سه ی سیاسی ده نده گه
، منین ی که تادوایی نموونه.. انکۆ وکانی سلمانی و قوتابیانی ز الر و شۆفره کانی که رووداوه

  الر که ی که وه ک ئه وه کی بکات ره ردانی ده ستوه  ده  ڕوو له م گرژییه  ئه هیچ دوورنییه
مرۆ  ئه  بۆیه. رن کی تر بهوئاکام  ره  به م شاره ژارای ئه کی هه واکانی خه ویستان داوا ره
ردوو پارتی  کی هه ره سه دروشمی  ت ببت بهب کانی باشووری ووت ئه وته سکه پاراستنی ده
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موو  وابینینی هه کسانی و ڕه  یه کی کورد له  ڕووی پاڕاستنی مافی خه له، ت سه ن ده خاوه
ن  کی خاوه خه بۆ  وه رگا کردنه ده، کی حیزبی و ناحیزبی کان بۆ خه هکان و ئیمتیاز خۆشییه

لمانی و تی س سه ی ده وه کگرتنه یه، ت سه ی دهکان گرنگه  بۆ پۆستهکان یهواری  خونده پله
  تی هی   تایبه ولر به هه
  ی سیاسی زاڵ ده نه  گه  ساه15م  ر ئه گه (  کورستانییه م دوو شاره ئهفۆنی نوان  له ته
  ر خواستی   به بان له ئه کدانه یه  ی کوردستان له م دوو شاره  ئه بوایه نه
  . ) ۆلیگاشییهم دوو کۆمپانییا ئ ئه
 نووسین و  ک به نه، رسوابکرت، بت ودیو ئه  م دییو و ئه  له ییانه زه ی زۆر ببه نده مۆ گه ئه
 دانانی  وهموو باشووردا   هه ری له رتاسه  خۆپیشاندانی سه کوو به  به وه رزکردنه نگ به ده
 ڵپانی سیاسی چۆ ڵ گۆره نده تی گه سه تا ده، .ی نده  گه فیزیۆنی دژ به له  کی تهنا که
وستر  ش هه مه له، شخووراوی کوردستان کی به کانی خه نت بۆ خواسته و مل ئهکات  ئه
کانیان و  ی ناویان و ونه وه  بوکردنه  به:ی نده  ناوی دادگایی گه به (دادگایی کردنییانه*

 تا  وه که  جۆیه نکه دزینی دهر   سه یی کردنیان له دادگا وه، )ی سیاسیان له کانیان و په پۆسته
  و پاره  ئهورمارکت  و سووپه  و کارگه کان و ئه رعۆنه  فه هگ ره  گه ی له الرانه و کۆشک و ته ئه
  .  ریان گرتووه نگه ورووپا له کانی ئه  بانکه ی له وندراوانه خه
  ر له تی حیزبی ووتووژکه رکردایه وستی سیاسی سه الوازی هه هۆی  ی حیزبی بووه نده گه
وای کرد لۆزانکی تر ، کان  ئراقییه به ر ئاره رامبه کانی کورد به ییه وه ته  نه غدا بۆ خواسته به
ستی باتاڵ   ده کورد به ( وه کانه  وونبوه ی پرۆتۆکۆله نجینه  ناو گه  بخته وه  مۆری کورده به

  ) دا  سیاسیانه موو هاوکشه م هه  له وه ره  ده بته
و   له تره وره ت زۆر گه سه ڕۆژی ده  پاشه له، کات کی کورد پش بینی ئه مۆ خه ی ئه وه ئه

 تاڵ   به واره  زۆر هات قه  که چونکه،  ت بۆ خۆی کردووه سه  ده ی که یاویانه  خه حسابه
کانیان و  کان و بریکارییه رهزی  وه کان به ته زاره موو وه لکردنی هه حه*مۆ   ئه بۆیه، بت ئه
   کانیان و ره ستودایه ده

موو  ههر   سه گاته کان و تا ده ره به ڕیوه کانیان و به کان و جگره  گشتییه ره به ڕیوه  و به
ند کرواو  سه نگاوکی چاکسازی په  هه دوور نییه ی حیزبی نده ی گهت سه دهکانی  نه الیه
  . تی سیاسی سه ر ڕووی ده  سه  له ی کردووه تماغه  قه ی ڕووه و که ی ئه وه بۆ پاکردنه، بت

ن  تی خاوه رکردایه تا سه (کان  کوردستانییه موو پارته  بۆ هه له  په ی به پکھنانی کۆنگره*
  وه که ر خه  سه خۆری به  مشه  و چاکساز و دوور له سپاک و کارامه نج و ده قی گه عه
 لببژرت  جارک زیاتر خۆی هه بت له ندامک بۆی نه یج ئهرجک ه  مه به) لببژرن هه

  . ) حیزبی نده  گه گرتن له ش بۆ ڕگه مه ئه(
 ستووری  ده ر بنچینه  سه وری مۆنۆپۆی له پزکردنی ده مان و به ڕله ی په وه زیندوو کردنه*
 ک  وهکانی رکه  ئه ستبا له کی سیاسی ده یه که ک یه وه) ستووری کوردستان دانانی ده(

متر  ی که ن بروانامه سانی خاوه بت که مانتاران ئه ڕله کردن و پهج یاسادانان و یاسا جبه
  بن و  کالۆریۆس نه  به له
ن  و خاوه سانی پسپۆر و کارامه  که واته (کاندا بن  ئاستی رووداوه بن و له دار نه سانی لکه که

  ک  نه وه که ن خه  الیه لبژردراو بن له ویژدان و هه
کی سیاسی  بت میدییایه  ئه*، )ماندا رله ر په  سه رزی بکات به ئولیگاشی حیزبی فه

  جیکردنیان و جاڕدانه کان و جبه  یاساییه رکه  ئه وه، ت بت وه مان و ده رله ماستی په ده
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 دوور  وه وبکرته ب دا انهو میدیی له  وه فافیته  شه و به) سانسۆڕ (رده  په کان دوور له سیاسییه
  . حیزبی و ناویستی ز  حه له
 و  خزمخزمنهخ و  ( نوان  له دروستکردنی ساتیریکه*جتر  نگاوی به ش هه مه له

 دورستکردنی سیستمی  به ویش ئه، ی سیاسیدابردن وهڕ تی به سه  دهو) چتیحیزب
موو  بۆ هه)  باجدانی ژماره (ی فیسکای دانانی ژماره، بردن ڕوه ساتی به سه موئه
، ت وه  ده  پی توانای ئابووری بدات به به، ر شانی سک باجی سه موو که  ههران و رمانبه فه

ستکردنی   دروو)  حسابی کاش  له وه وتنه دوور که (دان سیستمی بانکی بۆ موچه پکھینانی
ر  ت بۆ سه وه ری دهزگای چاود ی و ده نده چاکسازی و کۆنتۆکردنی گهتی  رایه به ڕوه به
  . !!!... ردانی حیزب ستوه  ده دوور له، کان تییه رایه به ڕوه موو به هه
  


