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  ریکیدا مه تی ئه فاره م سه رده به  له16/12 خۆپیشاندانی ڕۆژی  ت به باره  سه  وه ندی چاکه ناوه  لهکی گرنگ یه وه ڕونکردنه
یک ڕۆشنبیر بیاری دا  ل کۆمه گه سوید له/ندی چاک ر هاملتن دا ناوه یاندنی راپۆڕتی بیکه ڵ راگه  گه له
کی  کاریه موو ئاماده و هه خۆپیشاندانک ساز بکاتشاری ستۆکھۆلم   له00. 14 کات 16/12/2006
   سیاسییه ی هاوآاری هزه هآۆمیترانی  ونهنناوی  به دا یه م ماوه رله هه. مدا بۆ دابین کرا کی که یه ماوه له

نیشتمانی کوردستان کتی  رپرسانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یه  بهآان و آوردستانییه آورد
نیا  ته تادا پیمان خۆش بوو به ره سه  له ئمه که، ین شی بیکه هاوبه به نداخواز   کردین کهندیان پ  یوه په
  وه هتبین خۆیی کوردستان ده ربه  سه خۆی له لی کورد که وای گه کو داخوازی ڕه ین تاوه نجامی بده ئه
ی  وه کتی بۆ ئه رپرسانی پارتی و یه  به وه داخه  زۆر به  چیکه، کیمان ره  دروشمی سه ینه بکه

و  مان ئه هه ر هاملتۆندا  ی دوای راپۆرتی بیکه موو ڕۆژه م هه له بت وتونه رکه  سه خۆپیشاندانی ئمه
کاتی خۆپیشاندانی   کاتژمر پش ئمه2  وه، ین  بکهساز  بیارمان دابوو خۆپیشاندان ئمه ی که ڕۆژه
کتی تاڕۆژگاری ئیـمۆشمان بیاری  پادا پارتی و یهور موو ئه هه ی له وه له  جگه مه ؟ ئه!!وان بوو ئه

نجام   ئه م خۆپیشاندانه  ئه وه که یه  بهبا نوێ داوایان لکردین  رله بوو سه وه ئه، !! داوه خۆپیشاندانیان نه
  . ین بده

و داخوازی دو ک کاتدا یه ی له وه بۆ ئه   ڕۆشنبیره له و کۆمه ندامانی چاک و ئه  دوای گفتوگۆکردنی ئه  بۆیه
یان   داخوازیمان ئاراسته2ک و یه  ینه  بکه که کان بریارماندا خۆپیشاندانه کیه ری مه م ئه رده  به چته نه
 خۆپیشاندان بۆ پشتگیری  م ئمه به،  باشه  پمانی سه رۆکی کوردستان وعراقوست ل هه  ئمه که، کرد
  رده روه  په رکرده پیرۆزکردنی سه لگای کوردی به کۆمه ن کهی نگاوه و هه  دژ به ئمه  چونکه، ین وان ناکه ئه

 خودی  یاندون که مان پ ڕاگه وه  ئه وه،  النداهناوه ر گه سه ساتی به  کاره  یه له  مامه وهم ش ئه وهبکرت و 
و ،  وه نه که نه بیر  وت حزبیانه تانه ر ده گه وان ئه لوستی ئه  بۆ هه ترین پالپشتیه وره گه  که هخۆپیشاندان

کانی  کیه ره  سه  داخوازیه کانی دژ به نده ی به دا زۆربه م ڕاپۆرته له  که لکه ش ئازاری گه کانی ئمه ئازاره
ل  گه  له له رمی مامه فه ریکا بکرت به مه  ئه  داوا له  داخوازین که میشمان ئمه  خال دوه  وه مانه که له گه

 2م  ر ئه سه له  که ڕۆکی نامه  ناوه  کهوتین ردوال ڕک که دواین ڕۆژدا هه له  نجام ره سهی کورد بکات  کشه
   بتخاله
 ی پ بکرت  ئاماژه که ر کوردستان وناوچه سه لهر هاملتۆن  راپۆرتی بیکه ج کردنی  جبه ترسی مه

  . ین ی کورد بکه ل کشه گه له  له رمی مامه فه به  ین که هریکا بک مه  ئه داواش له
س هاتبوون   که150-100نیا  ندی کورد ته وه ی ره  زۆره و ژماره  له وه داخه گرچی به ڕۆژی خۆپیشاندان ئه

ناڕیکی  له  جگه مه ئه؟؟ !!بوو ی کوردستانی پارت و ڕیکخراو80ناوی  به که یاندنه کاتکدا راگه له
واکردنی  ش دوای ته مانه موو ئه رای هه ره سه، دروشمدانک، ک بونی هیچ بندگۆیه نه  له که خۆپیشاندانه
جھشتبوو  ژر دیوار به  دروشمیان له10  دا زیاتر له موو پارت وڕیکخراوه و هه ی ئه که خۆپیشاندانه

  .  یه   کارکی زۆر ناشارستانیانه مه ئه که
   یانکه پیشاندانهخۆ ی یانامه  بهقی کاتک ده  کتی رانی پارتی ویه نونه سات تر مووی کاره هه له

ری  وتاککیان یهر هه که ؟؟!!ر دابوو سه  بوو که بیارمان له وتنه و ڕکه ی ئه وانه زۆر پچه  وه هخوند
رمی  فه ر هاملتۆن وبه راپۆرتی بیکه  دژ به نده وه ئه  و کاکه ر مامه سه به ی ستایش بوو نده وه  ئه وه خونده ده

ر  سه وباسکی له  هیچ قسه لک دروشم که لگرتنی کۆمه  هه له جگه مه  ئه؟؟!!بوو ی کورد نه ناساندنی کشه
 ین که یان ده لوسته و هه ئهرسوای توندی  به  دا ئمه  لره ر بۆیه هه... ک دیموکراسی بۆ عراق کرابوو وه نه

  . بینی ناشیرین کردنی خۆیان هیچی تریان سود نه  له  جگه پشمان وایه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-12-2006 17:42 

2 

یاند  کانی ڕاگه رانی پارت وڕکخراوه  نونه کانیان به ی وتاره وه ی خوندنه رمه گه  له مهری ئ  نونه بۆیه
  بۆیه، ن که  ده له  مامه ته قلیه و ئه  به و بۆخودی خۆشتان باش نیه  ئمه  فلکردنکی سیاسی بوو له مه ئه
یاندنکی  هی راگ وه رای ئه ره مان سهر خۆپیشاندانی خۆ سه م بین لهوا رده به  ئمه بیارماندا نوێ رله سه

قای  مه نجامی بونی ده ئه لککی زۆر له  خه ین و وه که  ده دانهانم خۆپیش  ئه وه پکه رکرابوو که ش ده هاوبه
ر  به کانی تر له شاره  له یانی ئمههاوڕ ج هشت و زۆرک له  ی به که ردوالمان خۆپیشاندانه نوان هه له
  کاتژمیر3ی  بۆماوه ندام و دۆستانمان  ئه30 زیاتر له نجام ره  وتیان ناتوانین بین سه که هگونجانی کات نه
 خۆی  ریکی که مه رپرسانی ئه  به یانده کانی خۆمان گه کیه ره  سه  تاداخوازیه وه ت ماینه فاره م سه رده  به له
  مه نت زۆر ئاسته یه تی خۆی ڕابگه وایه ته نهتی  وله ده لی کورد که  گه دان به  ب بوارنه وه بینیه  ده وه له

  . دی  بته که ناوچه  لهئاشتی و دیموکراسی
 00، 15دوای کات ین که که  ده  کوردانه  دلسۆزه و هاوالتیه موو ئه هه شدا داوای ل بوردن له رلره هه

  .  نمابوین و ئمه و شونه هاتبوون بۆ ئه
  سوید/ندی چاک  ناوه 

   سوید  بیر لهیک ڕۆشن کۆمه
20061217  

  ڕۆشنبیران یک له رانی چاک و کۆمه خۆپیشانده شک له به
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  ریکیدا مه تی ئه فاره م سه رده به کتی له کانی پارتی ویه ی دروشمه پاشماوه

  

  


