
www.kurdistannet.org 
وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   24-9-2005 18:11 

  
  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...   !! ژماردن ژماردن  تهته  کان نایهکان نایه  مکارو دیکتاتۆرهمکارو دیکتاتۆره  ل ستهل سته  گهگه  لهله  وتوی کوردستانوتوی کوردستان  ر پ کهر پ که  سهسه  ستی تازهستی تازه  دهده
  
ندک کافام  ری هه پاشگرو پارزه  به بدو خۆیکردووه ناو یان نازناوی زمناکۆعه سک به که

نوسینکی  له  له که ناکۆناوهزم. دی مه ک هیوا گومحه پۆست وهری سایتی ئیتعات نوسه وکۆه
باج ب  و به ژۆی کردووه  ئاوه یه رچی ڕاستی هه  هه ردا هاتووه هروب زۆر بتام وبسه

رانی   بۆخونه وه مه وکاک زمناکۆ شیبکه ی ئه و وڕاوانه ندک له  هه  پم باشه ۆیهتی ب نوسیویه
ن   تبگه رانه  نوسه  کۆه وجۆره ی ئه وتوانه هزری دواکه رچی زیاتر له ی هه وه ڕز بۆئه به

و  ر وتراوه سه زۆرکی له که (ڕاست تی ناوه ی ڕۆژهه وره گه ره ی هه کشه:ت زمناکۆ ئه
،  وه  کانه تداره سه  حوکمان وده ن هزه الیه  له ویه ت وتاک ڕه دیکتاتۆریه، ) وترت ده
بۆ  وه بی ئه ره ڕی نیشتمانی عه وپه ئهکو  ڕ تاوه مپه له:ت ڕواو ئه ری ده سه ها له روه هه
 زمناکۆ  دیاره. ، ن به ی ده ڕوه ون به موچاوکی قیزه ند ده نھا چه ته، چت ندین ساڵ ده چه
تی کوردستانی باشوردا  سه ل ده گه  له مکارو دیکتاتۆرانه  سته ته سه وده یدا ئه م باسه له

یی  وه ته سکی نه زی که ئاوه،  دایه  لره که هینگ به م وکوڕی وده که  جونت بۆیه وک ئه
ی  کشه شتوو له گه سکی تنه زی که ل بیروئاوه گه مان له که وه ته ی نه وتامانی بۆکشه

  کی نیمچه یه واره  کوردک بتو قه یه ند خاه م چه ئهی  که جیاوازیهمان  که وه ته نه
کانی  ودیکتاتۆرهمکاران  ل سته گه دراو له وره دهدوژمن  وتووی به ر پکه سه خۆی تازه ربه سه

سک بینی   ته مه کار بیان بینت ئهبجیا یر بکات وبه ک چاو سه یه دا بهڕاست تی ناوه خۆرهه
 کراو  پارچه تکی نیشتمانکی پارچه سه  ده ناوکوردک بتو کوره سک یان به  که هفامی نهو

و  ده بی شۆڤنیست زه ره ستی جیھانی عه ده  به وتووه هک رپی خۆی نه ویش هشتا سه ئه که
ک چاوی کور  یه کیان دابنت وبه پاڵ یه لهخنت و بنرده و ئیسالم زه ده رست زه په کۆنه
می کورد  رده ڕاستو سه کانی ناوه رخه درژای مژوی چه به. نگی به  ده یه مه یریان بکات ئه سه
ریا خونی ڕشتبت ئستا  ده ستیدا به ر به پناوی سه  بووبت لهر سه په ستو ته  ژرده میشه هه
  ونیشتمانه ستی ئه ر به ک بۆسه  چرایه تاکهدا  ق کراوه قوپه  شه ونیشتمانه کی ئه یه پارچه له
ی  وه ته ری دوژمنانی نه رشتو کاولکه بای سه شه ڕه  به وچارایه رچوار الی ئه کرابت هه هه

بای  شه شانی ڕه م شانبه بت خۆیان ناونابت کورد به کانک هه ی خهچ کورد گیرابت که
ش  وه  وئه کردووه ی هه ی چراکه وه وت ئه وچرایه وبیانه  ئه رد بگرنه ران به داگیر که

  یه تانه سه م خه نگی ئه به  ده یه مه ن ئه داری بکه که خیای پوچیان له کات به پارزگاری لئه
من . ، لو نیشتامان ر گه رانبه اپاکی بهی تاوان ون  خانه یانخاته وێ ئه یانه وێ ونه بیانه
سانی شیاو   یان که ی ئیداری نیه نده  یان گه موکوڕی نیه کوردستان که رگیز نام له هه
 یان  س دراوه موکه  یان مافی هه یه د دیموکراسی هه دا سه جگای شیاو دانراون یان سه له

.  وه زیادیشه و به یه  هه م شتانه مووئه کو هه به،  کراوه ی لنه س تاوانه  کهدزی ناکرت یان
 چرای  تاکه کانی  موکوڕیه ڕای گشت که ره سهی کوردستانی باشور  یه واره و قه  ئهم به
   بۆیه مان محاه ی بۆدر زه وه کردنه  خامۆش بکرت ئیتر هه مجاره ر ئه گه  ئه مانه که وه ته نه
ینکانیش  سبه، خونی خۆی بیپارزت رگری لبکاتو به  به رکوردکه ر شانی هه رکی سه ئه
ر کوردک مافی   هه وکاته ما ئه  نه  بچوکه واره وقه ر ئه سه ناوچون له ترسی له رهاتو مه گه

ل بیرو ڕای  گه کیتر من له الیه له، . .  وهتدبگرت خنه ڕهوتی داوای مافی خۆی بکات  خۆیه
ر بینی ئازاد ماناوی  م بیرو ڕای ئازادو ڕاده ر بینی ئازاد دام به ل ڕاده گه زاد دام لهئا
کی  یه واره  تاکو قه باتی کردووه  خه ده ک سه درژایی یه ک به یه وه ته  نه  نادات که وه ئه

جی  ری نابهپال  وه ر بینه ناوی ئازادی ڕاده  من به  ناوه وه و پکه ست هاتووه ده بچوکی بۆبه
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یان  وه ک ئه  وه  مارکسیانه م کۆه ر پرسانیبم یان ئه ر دوژمنک دژی به ک هه تبگرم ووه
  پیان وایه. ڕن گه ی ئه که وان بۆ ڕچه چی ئه  که دیاره ت شیر وا لره  ئه  که ر هاتوه سه لبه
کان  ره روه یی ونیشتمان په وه ته  نه بت پارته  مارکسین ئیتر ئه نابیان کۆه ی جه وه ر ئه به له

یی  وه ته  نه بت پارته کوردستان حاکم نین ئیتر ئه نابیان له  جه چونکه تیان بکرت وه دژایه
کوردستان حوکم ڕانی  نابیان بن له جهوان  دوای ئهمنن و بکرن ونهسواکان ڕی ونیشتمانیه

 نابت  بۆیه.  ڕت هیچیتر نیه  تپه نهی ڕادیکا ر شتانه یایکی سه خه ش له مه ئه که. ن بکه
  واره وقه رانی ئه به ڕوه کانی وبه پیرۆزیهندی گروپکی بچوکدا کوردو  وه رژه پناوی به له

یناکات   قه وه یان ئه. وا وانجو بوختانی ناڕه ر ته  به ینه ی کوردستانی باشور بده بچوکه
ی  خنه  ڕه یه س بۆی هه رکه یاندان ههژ ئستا ماون وله رانی کوردستانی باشور که سه

، چاویاندا بکات ست به مان ده که له ر مافی گه سه یان لبگرت وله و کوردانه رانه دروستکه
  رانه  نوسه و کۆه نابی ئه ی جه وه ر ئه به ک له  نهم به. !!مر بۆ؟؟  بارزانی نهم به
کان  ن وڕاستیه کورد خراب بکه ۆیان ولهخ موشت له  ئیتر هه کوردستان نیه تیان له سه ده
م وتاوان  و گشت سته ڕای ئه ره ئایا سه کیتر الیه له. ن کی بده ژۆ نیشانی خه ئاوه به
ری جیھاندا چی  رانسه سه بیستن له ک ئه هودیه  یه تاکه تی ئیسرائیل له سه ی ده یه نده وگه
کاک  ی که بانه ره و عه ر ئه یان هه،   ئیسرائیل خراپه واره وتن بت قه وچی به نوسین به

ی کوردستانی   بچوکه واره وقه ل ئه گه بی له ره تی عه وه  ده22تی و  هناویه نمونه زمناکۆ به
کک  بک نابیستی باسی یه ره  عه تاکه ک ئستاش له  تای ترازویه ته باشوردا خستووه

شتی وانیش  ئه میسرکهن مسلیمینی ئیخوانی  له گه بکات جه خراپه ب به ره رانی عه سه له
  م کاکه کیتر ئه الیه له. ، ن که ک ئه ی موباره  باسی خراپه کن بۆیه ی حوسنی مباره که کورسیه
م  ئهشدا  مه کانی ترم له  من دژی کوردی پارچه ت بوایه کاتو ئه  بوختان ڕیز ئه زمناکۆیه

ران وڕۆشنبیرانی باشوری کوردستان  سهم نو  من ئه  هناوهدان میتر کورتی  سه ره براده
کانی کوردستان   کانی پارچه  شۆڕشگه نه ی الیه مواریه مو کوڕی وناهه وگشت که ڕای ئه ره سه
خۆمان  ڕگا به  یان خراپه  دک به  کوردکی باشوری کوردستان نابیستی تاکه تاکه م له به

کانی تری  کانی پارچه  شۆڕشگه نه  و الیهتی رکردایه ک باسی سه یه نھا وشه ته بهین  ناده
 کوردکی  ک تاکه وهدی  مه ئیتر نازانم کاهیوا گوڵ محه.  خراپه ین به کهکوردستان ب

خۆشو  رون نه ک ده ی کۆمه بۆچی گای تای خۆی تکهکانی تری کوردستان  پارچه
 سیاسی کوردستانی تی ردایهر ک سه و شمشری کولی خۆی له گومانلکراوو پاتاڵ کردووه

  .  وه م بداته  خۆی وه قه هه وه  ئه کشاوه کانی هه  شۆڕشگه نه باشورو الیه
  ڕۆژانه وه سراوی پوپوچ ئه به ک درۆ هه  نه و کوردانه رانه ی دروستکه خنه ی ڕه باره له 

کان  سایتهکان و ر ڕۆژنامه سه  لهوست هه و بهر روه ری دسۆزو نیشتمان په ندین نوسه چه
کیان ند تا هه ههیان ڕکم  زۆربهڕای ل  گه  من له  که وه نه که ئامز بو ئه خنه یان وتاری ڕه ده

ندی  وه رژه و بۆبه یه کانیان کوردانه رنجه و سه خنه زانم ڕه  ده نوسن ده ی توندیش هرشو وته
ج  ی نابه تهم جنوو بوختان وو لیاندام وپشتگیریشیانم به گه  منیش له کورده

  . ر ناگرت کی لوه س که دوژمنانی کورد که  له و جگه ندی کورده وه رژه بۆبه و نه ڕۆشنبیریه نه
کانیان بن  ه م گۆی هه  خۆیان وه رانه نوسه و کۆه م بائه  زمناکۆ ئه کاکه کۆتاییدا به له 

   دنیابه وه. . ر بیشت پارزهنا جه و نه سایتی کوردستاننت دادگایه  نه نابت چونکه ک جه نه
ی خۆم  ویژدانی کوردانه  لهسیش نیم ری که نیم وپارزهنک  و الیهس  خۆری هیچکه من مووچه

  . . .  ستکی ترم نیه به هیچ مهزیاتر م که وه ته ندی بای نه وه رژه وبه
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