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کی کی   کو پشتگیری خهکو پشتگیری خه   ناکات به ناکات به  واشهواشه  ک چهک چه  ندی چاک خهندی چاک خه  ناوهناوه، ، مینمین  زا ئهزا ئه   محمود ڕه محمود ڕه  کاکهکاکه

  دلر محمد علیدلر محمد علی ...  ... کاتکات   ده ده  وساوهوساوه  چهچه
  

13/9/2005  
ی  که  خۆپیشاندانه ت به باره کانی سه رنج و تیبینییه  سه مین له زا ئه ڕز کاک محمود ڕه به
   که وه ته بوکردوه 12/9/2005رواری   به له) puk online (وه له سایتی ته بوکردوه الر که
ک  می خه ده  دات که خۆی ده  بهڕزیان ماف به، کات  باس ده ره مه یر و سه ندێ شتی سه هه

   و ڕای باش و خراپ له ر ووته سه رز بکات به ی خۆی فه که ری حیزبه  و پوه وه بدورته
  . کان ه ک و کۆمه لدوانی خه

نفالکردن و   ئه  دژ به بجه ه ههندی   ناوه کوشی له م چه که  یهیدا که نوسینه  ن لهڕزیا به
 ی که ر خۆپیشاندانه سه  له م ڕکخراو بوو که که  یه دات که  ده-چاک-لی کورد جینۆسایدی گه

ش و ڕووتی شاری  کی ڕه  و پاپشتی خه ڕوو کی خسته کانی خه الری نوسی و داواکارییه که
 و دات م ده ه قه خش له به  ه و و هه  توندڕه ندی چاک به ی ناوه که یانه و به،  بووالر که

   ئمه هشزا وای پ با ڕزی کاک محمود ڕه  به وا دیاره، وا  و ناڕه به  قه کانحسه به داواکریه
  یه وه بن گرنگ ئه ت  خزمهبا و برسی و ب  ب کاره  ئوه  که اساییهئ (ینک بل  خه به
 خۆش  و حیزبه کانی ناو ئه نفالچیه کان و ئه تدار و فایلچیه سه ت و حیزبی ده سه ده

 کوردی   به س نیه ن به خهبمتان دا  ده ینهک  خه ی هئ (یان پیان بین) ڕابورن
   ئوه ی شته با که کاره، ب ره  عه فرۆشرن به  کوردی ئه  به س نیه به،  وه وسنینه تانچه هئ

تان کوردی  که  قایمقامه س نیه به، ب ب با ئاوتان نه کانتان قیرتاو نه با جاده، ن که  دهباسی
  !!) ؟. .  ببورن کورده. . زانت ئه

، ناسن ندی چاک باش ئه ژین و ناوه ندا ئه  هۆه نابتان له جه، ڕز زای به  محموود ڕه کاکه
، نفال کانی ئه  و قوربانیه بجه ه کی هه موو خه ک هه وه، لی کوردستان موو گه ک من و هه وه
 کاتی دادگاییکردنی نزار   له بیرته خۆ له، ناست  ئه هند ناوهو   ئهشت باش که ت حیزبه نانه ته
م  وت ئیحراجت بکه من نامه، کات عس ئه تی به  خزمه وانه و کرده وتین ئه جی پتان ئه زره خه
  م پرسی کهندا  هۆهیران  براده  له نده و ناوه ای ئهندامکی کار ک ئه  من وهی وه ر ئه به له
 و  الی من  جیی ڕزه ن که سه وست و ڕه ن هه ک کوردکی خاوه ناسن وه ڕزتان باش ده به
   که وه ته رزبووه  به نده وه تی ئه ماری حیزبایه تا ده و نوسینه  له م وا دیاره به. مو کوردک هه

ڕۆکی   ناوه ک له یه وه  پرسیار یان پداچونهر ب کسه و یه، ویتبوتی ل شواند ڕاست و چه
ی  شه ڕه  هه ی پر له نشتیانه رزه کی سه ییه گرت و گله فۆنت هه له  تهند ی ناوه که یانه به

فۆنتان بۆ کردبوو  له ڕزتان ته  به ی که ره و براده ئه  نده رچه هه، یاند ت پی ڕاگه شاراوه
ڕزت  ی به وانه  کرده و جۆره ڕزم ئه  به ته به هه،  مان نیه که ڕه رشتیاری ماپه رپه سه
ناو  کو له  به داوه  تۆی نه نھا له  تهش تایه و په تا ئه  په  به  و بووه کی کۆنه خۆشییه نه

  نھا به  ته شنک که  چه  به وه ته زۆر بو بووهمانیشت ی ت و حیزبی هاوپه که حیزبه
  . کرتنار  سه چارهبت  نهترسیدار  کی فراوانی مه رییه رگه شته نه

  زراوه تی دامه وه  له-چاک–لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ههندی  ناوه
دواداچوونی تاوانبارانی  و به، ی کوردل هشتنی جینۆسایدی گه پناوی نه کات له بات ده خه
پناوی  کات له ها کار ده روه هه، ی کوردستان وه  و ناوه وه ره ده نفال و کیمیاباران له ئه
ر  سه له، اندات کوردس نی له ده کی مه یه گه ت و پکھنانی کۆمه سپاندنی دیموکراسیه چه
کانی  ره ر خواست و پوه سه لهک  کان نه وهکگرتو  یه وه ته ردوونی نه ی گه ماکانی جاڕنامه بنه
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ندی چاک  کانی ناوه  نوسینه بن له ران ده ڕزتان نیگه  به  زۆر ئاساییه وه ر ئه به جا له،  ئوه
ن و  رزی ئوه به ندامانی پایه کان ئه ن فایله نفالچی و خاوه ی بی زۆری ئه وه ر ئه به له

  .  کانی ئوه ره وه پ کانی مافی مرۆڤ جیاوازن له ره پوه
ین  که  ده که  حیزبه5ی  یاننامه یری به  سه وه رزه  چاوکی به ڕزتان به تدا بهامان ک هه له
ن  کان باس بکه یهتخۆن و ناورن ڕاس  ده ی قاپی ئیوه ماوهش پا و حیزبانه  ئه ی که وه ر ئه به له

  . یان نایبینن
بیر  شت له وه ئه، کانم  قسه بوبیت له ران نه نیگهڕز  ی بهمین  ئهزا هڕحمود  هیوادارم کاک مه

  ک نیه یه ڕیش ڕۆژنامه ماپه،  وه کاته  چۆن بیر ده ک ئازاده وروپا خه  ئه له،  چت کاکه نه
ر  سه ک بگرن یان له ن و خه  دابخه توانن ڕۆژنامه ئهکوردستان    له ڕاسته، ن بتوانن دایبخه

 بوونیبن   دخۆشوست ن هه موو کوردکی خاوه ک هه  وهانڕزت بت به ئه، ن ریبکه ئیش ده
  . بن رده  ڕای خۆیان ده  و هوشیارانه  بورانه ندی چاک که ک ناوه ڕکخراوکی وه

ی  مان شوازی بوکراوه ندی چاک هه  ناوه نم که یه گه ڕزتان ڕاده  به  کۆتاییدا به له
  و له، ی خوندکارانی زانگۆی سلمانی که ۆپیشاندانه خ ر به رامبه به  کارهناوه به
زراندنی  دامه  و له،  بجه ه هیدانی هه ی شه زارگه ر مه سه ی ئای عراق له وه رزکردنه به

ک ڕاوژکاری ئاسایشی و   وه وه هانت که ن سکرتری حیزبه الیه ڕایی له فیق سامه تاوانبار وه
  . . . . هتد
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