
  !کات ن ده مه عس ته ی به سیزم هندهع  بهعس، دوای ڕووخانی به      
  لی عه       گۆران                                                      

                                                                               12/9/05 
یاوترین عسیزم ش وا بگومان به ئه) فاشیزم و نازیزم(ی   کوچکهبژرین بۆ دوو  ههر کوچکک گه ئه

متری   که  و دووانه عس له  به چونکه) عسیزم یزم،بهفاشیزم،ناز(ی  کوچکه 3واوکردنی   بۆ ته کوچکه
کان و  ک چۆن فاشیزم دوای فاشییه م وه کردبت،به تری نه ر زیا گه تی ئه  دژی مرۆڤایه کرد به نه

 قویی خوندا  ی خۆی له  جگه ک ڤایرۆسیک که ندین ساڵ وه کان چه نازییهنازیزم دوای 
  ندین سایتر له عسیش چه وا ڤایرۆسی به  ، ئه وه گادا مایه ی کۆمه سته  جه  له ،خۆشکردبت

ڕووخا عس  کاندا ، به تداره سه  ده ی پارته  خانه تی له  تایبه و به وه منته گای عراقدا ده کۆمه
  گای عراق به کات و کۆمه ن ده مه عس ته ی به ندازه   ئه  به عسیانه  بهعسیزم و کلتوری م به به

  .کات   ده  ئالووده وه خۆیه
کات  ی قوتابیانی زانکۆ ده همنانهسپی و  خۆپیشاندانی   له قه عسیزم ته م به عس ڕووخا به  به
  وه کاندا کۆبوونه نفالچیه ک خ و ئه ره ڵ سه  گه  لهک جاران روه عسیزم هه م به عس ڕووخا به ،به
  عسیزم به م به عس ڕووخا به کات، به تیان ده خهو  وه کاته خانیان بۆ ده و دیوه کیه تهکات و  ده

!! لی عراق  یی خاکی عراق و گه کپارچه  یه  له یه شه ڕه ت هه ، ده)! نا وه جیابوونه(ت  فیدرایه
  به! و  م وئه راتی ئه ت جاسوس و موخابه ران ده  خۆپیشانده ر به عسیزم هه م به  بهعس ڕووخا به
می میللی   سته کی کوردستان بۆ ڕزگاربوون له خواستی خه به!! ت شۆڕڕشگ  نفالچیان ده ئه
تکی   پارتک یان میله ند بت به یوه عسیزم په  به رج نییه ،مه!) فوضی،تخریب(ت  ده
بک  ره کرت کوردک یان پارتکی کوردی ،عه و ئه کی گشتییه یه عسیزم دیارده  ، به وه ریکراوهدیا

  . ی بکات بی،تورکمانک یان پارتکی تورکمانی ، پراکتیزه ره یان پارتکی عه
  چوارچوه ڕاست و خوارووی عراقدا  ناوه  له  ساه2 کوردستان و   له  ساه14عس  به  نده رچه هه
ربازی  سوڕانی سیاسی و سه  مافی هه  له ختانه و خؤشبه ی ڕووخاوه که ربازییه سی و سهسیا
   ناو پارته نگرانی خۆیان خزاندۆته ندامان و الیه سوڕاوان و ئه م هه  ، به ند نییه مه هره به
ی  زیفه مان وه هه   به  درژه وه مان میتۆدی جارانه  هه و به وه کانی کوردستان و عراقه تداره سه ده

رو  ماوه ی جه وه بوونه ڕوو  ڕووبه ربۆیه له ، هه ) !ت سه پاراستنی ده  واته(ن  ده جارانیان ده
  مۆداو به له  عس  تی به سه رانی دونی ده  پارزه  که یه وه ئهڕوانی  ترین چاوه تدا ساده سه ده
  می داخوازییه  وه ک  فیشه مۆ به تی ئه سه ه د وه بۆ پارزگاری کردن له مان کلتوری جارانه هه
 کانی  خۆپیشاندانه  له ی که کدارانه و چه شکی زۆر له  ، بۆ به وه نه ری ناڕازی بده ماوه کانی جه ساده
 گۆڕینی  ناوی  نھا له  ته که له سه جیاوازی مه  ، کردالریان  کهیک بارانی خه دا گوللهالر که



   که دایه و بینایه و گۆڕینی بۆیاخی ئه) الر تی پۆلیسی که رایه به ڕوه به(بۆ )  کالر  شرطه مدیریه(
گا  بردنی کۆمه ڕوه ت و شوازی به سه کانی ده رکه  ئه بینت که و ده  ئه چونکه! گرن  ئشکی تیا ده

  !  وی لکراوه یه کی نزیکدا په  دونیه  له که  رک و شوازکه  ئهمان مۆدا هه له
ر پ   سه عس له رگی به  دوای مه عسیزم له  به مجارو دووایین جاریش نابت که که  یه مه ئه
) ! وه ئاو خواردنه(ک ماف و داخوازی  ر وه ماوه کانی جه  ساده ستت و ماف و داخوازییه وه ڕاده
رانی خۆپیشاندانیکی  عسیزم نونه  به و دواجاریش نابت که مجار نییه که  یه مه کات ، ئه ده رکوت سه

گفتوگۆی  (اتد  لی ده وه ئاستی بوورانهتا و  بۆ گفتوگۆ  وه  ژووره باته  ده شارستانیانههمن و 
  ممه ڕۆژی شه  الر له ی شاری که که ری خۆپیشاندانه  نونه کک له ڵ یه  گه ڕادیۆی هاوپشتی له

ند  بت و چه کی ناڕازی پ ده مولی خه حه برو ته ستی سه ش  ده مه نجامی ئه ره  ده ) 10/9
  که  خۆپیشاندانه  که وه و ڕوانگه له م به!  ڕوشنت ند پۆلیسک ده ری چه ڕژت و سه ردکی لده به
پویست بوو کانی ئاسایش پبوو  زهه مولی  حه برو ته نگی سه رچوو ،تفه وتی ئاسایی خۆی ده  ڕه له
،  )8/9 ڕۆژی 3770  کوردستانی نوێ ژماره( !!ن  ئاسماندا بکه  به قه تهک دووایین شواز  وه 
ند  کان و چه که ر فیشه  به  ئاسماندا خۆیان دایه الر بادارن و له کی که  خه وه  داخه م به به
  !!سکیان بریندار بوون  که

ک حیزب  یه فته کاتک  سه!! کات  کردن ده قه ر پویست بوونی ته  سه باس لهیاندن  کاتک ڕاگه
 3770  ژماره ند حیزبکی کوردستانی،کوردستانی نوێ ی چه یاننامه به(رمنۆکانه کی شه یه یاننامه به

کی ما  ک و یهتینووستی  ده  ردک له ند به ر چه  سه چته رنجیان ده ن و سه که  ئیمزا ده )8/9ڕۆژی 
   له  که کانه  فیشه و ڕژنه ر ئه  سه رنجیان ناچته م سه ن به که ی ده و ئیدانه رچووه ده  باوه ب کاره

کدا  رازوویه  دوو تای ته  له ردو گوله کی ناڕازی و به ر خه  سه ته  کراوه وه ته سه کانی ده نگه تفه
نگی و  رهه  مژوویی و فه رچاوه  بۆ سه وه ینه به  نهرنجمان  ناکرت سهئیتر!! ک  ر یه رامبه  به  نه هخ ده

 بچوک  نده وه یاندن ئه یام و پرسیاری ڕاگه بت په بۆ ده !!  وستگیرییانه م هه کانی ئه سیاسییه
شی  قه  ته  دیاره که! ( ؟ ی کردووه قه ر ته  چ شونکدا خۆپیشانده ی و له که:  بپرست  که  وه ببته
   له قه ت ته سه  دیموکراسیشدا ده  چ شونکی نیمچه ی و له پرست که م نه به، )   کردووه نه

 ئاو ،  نهتینووما :  ترین داخوازی تیایدا بریتی بووبت له وره  گه کات که خۆپیشاندانک ده
ش   ڕه  که )یان ناچار بکرت( ناچار بت  نده وه حیزب ئه فته بت سه بۆ ده! ؟با   کاره رمامانه گه

ستی   ده  بدات که ناسه  بتوانت هه و کاته حیزب ئه نه رزه بت ده بۆ ده! ت ؟ سه  سپی بۆ ده بکات به
م  ئه! من ؟ رده  هی کام سه نییانه تمه م تایبه ئه! ت ؟ سه ز بۆ ده  ملی کاغه ئیمزا بدات له

نی الوان و قوتابیان و ژنان و کا بت ڕکخراوه  بۆ ده!ی سیاسین ؟ وه  هی کام بزووتنه نگانه رهه فه
می  رده سهی   و نساء و نقابات عمالیه شباب و طلبهکانی  ک ڕکخراوه روه کان هه ندیکا کرکارییه سه



   به ت که سه  بن بۆ دهڵ ی کۆمه و چین و توژانه  ئهمۆ کردن و ڕازیکردنی سته ده میکانیزمی عس  به
عسیزم دوای  عسن و به نگی به رهه  کلتورو فه مانه ای من ئهبو  به!؟  پناویا دروست بوون حساب له

عس  زگاکانی به ی دام و ده وه شانه وه بت داڕوخان و هه  ده کات ، بۆیه تیان ده رایه رگی خۆی ڕابه مه
  بت له کی شۆڕشگو ئازادیخوازی عراق و کوردستان نه بات و تکۆشانی خه خای کۆتایی خه

  .  بت باتکی دوورتر بت خه عسیزم ده  دژی به بات له ه ، خعسیزم دژی به
                                             com.goranmad@hotmail  
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