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  !جاڕدانکی گشتی
  !ترسیدایه  مه  جی بن گیانتان له  کوردستان به،ژنانی کورد

  
   ژنكی رمی  ته دووشمه مۆ  ئه رۆی یاند پش نیوه  رایگه  ی ئاونه رچنار به  سه ئاسایشی ك له یه رچاوه سه"

 ". وه  قلیاسان دۆزرایه آانی  دراره ناو چری آوژراو له
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موو   هه  که وه وازکی گشتی بکرت بۆ ئه ب بانگه  ئه ک که یه  ڕاده ته یشتوه  کوردستان گه مۆ ژن کوژی له ئه
  . ترسیدایه  مه گینا گیانیان له ن ئه  کوردستان چۆڵ که،نی کوردژنا
  
تی  تی حکومه سه ی کوردستانی ژر ده  ناو چوار چوه لهکان   ژنانه ڕیکخراوهموو   هه ین له داوا بکهب  هئ

پوانکی دوور و  و کا و پو پخوری ڕێ وه نه  بو که،ر بو کی به یه  شوه  به وازه م بانگه  ئه کوردی که
 کوێ؟  نه ، ژنانی کوردستان ڕوو بکه  ئاراوه پرسیارک دیتهن  چه ئاوا کاتکدا  م له به.  وه که یه  هندرژ بن

ر   خۆی سه  که ره ناده په  رن که نابه  بۆ کوێ په؟ وه نه ده رچیان نه ر په ئیرتیجاع به خی  و کام ال بۆن که ره به
  خنکنت؟ رویاندا نه  گه  هاوار له رن که الی ک به وار وهکات؟ ها و گویان نه

  
چت   ئه وه کانی ئاسایشی کوردستان، له رمانده تی، فه کیه رانی پارتی و یه رم، ڕبه تی هه رانی حکومه سه
چی زیاتر   ئه وه  دایکو خوشکی خویان، له قویان تیژ کرد بت له چ چه  ئه وه ، له وه ته وتونه که  ژن نه  له که
  .ڵ و پاراستنی گیانی ژنان ت و ئاسایشی ناو کۆمه منیه هشغولن تاکو ئ  مه وه یه نده  ئیش و کاری گه به
  
مو   ئه  بن که وه مای ئه  ته س دانن و به ر ده  سه ست له  ده؟ن  بکهیب چ  ژنانی کوردستان ئهدا م ڕۆژانه له

  ت له سه رم ئاوری ده  یاسای شه؟ یه ههکی تریان  یه هچار  مه  له جگهگات؟  وانیش ئه ی ئه رهۆی ن سبه
  ن پیاو له  تا ئیستا چه! خونی ژن  به ستیان سوره  ده دا که وانه وری ئه  ده  به رچینکی کردوه کوردستان په

ی  گیانی خۆ رسی لهت  مه ر کوشتن و ئازار دانی ژن؟ تا ئیستا سکای کام ژن که  به کوردستان سزا دراون له
ر   دهکانی کوردستان حکومی پاراستنی گیانی کام ژنیان  و حاکمه وه کانی تره یسه  پش که ته کوتوه  کردوه
  ؟   کردوه

  
  مانی کوردی چۆن له ندامانی پارله  ئه؟ت  حکومه  ناوی خۆی ناوهب ڕووی  ب چۆن له رم ئه تی هه حکومه

رم  کانیان شه  کچه رانی ئاسایش و پۆلیس چۆن له  سه؟ وه کانیانه گای ژنه ناو جی ڕۆنه و ئه ڕوویان دێ شه
  ؟ "کچم"توانن بن   ئهن و  ناکه

  
زاری  رمه ت وشه جاه خه  مه با زیاتر له !ین رم ناکه  دایک و خۆشکی خۆمان شه  له  که ئمه!  سه ی هاوار به هه

 چون !زانن مان نه نده ڕه یوانی ده  حه بهن  کوردستان  له وه که یهر هۆ  هه  به  که ریبانه و غه ئهبا . بین جیھان نه
 کوردستان  م ژنک له نی که رمی الیه و ته یکدا الشه فته  حه  له ن که وه ژنه ی بیستن و ئه بت ئه ر هچ نه هه
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  . وه تهردۆز ئه
  

   زیاتر کراوه مه  له ی ژنانه سابخانه م قه ڵ ناگرت ئه هیچ قانونک، هیچ دینک، هیچ بیرو بۆچونک هه
رم،  مانی هه ریم، پارله تی هه حکومه. ڕن چیرکی تردا بگه  دوای نه  ئازادی به کان به سابه هبت و ق

کو   به،ر پرسن  تنیا به  نگرن خۆیان نه ش کوژی ژنانه م ڕه ری ئه ر به گه رم ئه ئاسایش و پولیسی هه
  .تستیان تدا ب چی ده گومانی ت ئه

  
   4/6/2007  مه دوشه

  مین خالد ئه
 

 


