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ئاسايي ية هةر نةتةوةيك ذَير دةست بووبَيت و دةسيت دابَيتة ضةك لة 
ثَيناوي بةرطريكردن و ئازاديدا، ئةوة لة اليةكي ترةوة بة هؤي لة 

 نةفس نزم "خشتةبردن بةريطةي ثارةوثول و دةسةآلتدان بة هةندَيك كةسي 
و هةلثةرست و ضاوضنؤك بةرةيةكي دذبة طةل و شؤرش و نيشتمان ثةيدا " 

بووة، طةيل كورديش لةو راستية بةدةر نيةو بطرة زياتريش بةهؤي 
 . درَيذخايةين خةبات و زؤربووين ذمارةي ئةو شؤرشانةي بةرثاي كردوون

،   منوونة بؤ ئةم راستية زؤرن وةك شؤرشةكاين ئةجلةزايةر، ظَيتنام، كؤنطؤ
لةراستيدا دوو جؤر . هتد. . .   تةميووري خؤرهةآلت، ليبيا، كوبا، ثؤليظيا و 

خائيين سةرةكي هةن و دةكرَيت بيانكةينة دوو بةش و بة جودا باسيان 
 . بكةين

ئةو خائينانةن كة بةرةي دوذمن بة ئاشكرا هةلَدةبذَيرن و بةبةرضاوي طةل و نيشتمانةوة :  بةشي يةكةم 
جاش و ضلَكاوخؤرو خائينن و ئاغاكانيان هة ر ئةمرو فةرمانيًَكيان ثَيبكات ئامادةي " تحي علي السال"ئةوة 

خةفيفة،  " بة هةموو جؤرةكانيةوة وةك " جاشةكاين خؤمان"جَيبةجَيكردنن َيب سَي ودوو، منوونةي ئةوانة 
نةك (ان مةفرزة خاسة، مةفرةزةي ئيستخبارات و موخابةرات و ئةمن و كوردة بةعسية دةسترؤيشتووةك

" ضونكة زؤر هةبوو لة ترسا ببوونة بةعسي و زيانيان بة كةس نةطةياندووة ) هةموو كوردَيكي بةعسي
ئةمانة لة سةر ئاسيت كوردستان و لة وآلتاين ديكةشدا وةك، ميليشياكاين تةميووري خؤرهةآلت كة 

 . لة ظيتنام و هيتريش زؤرن) ظَيتكؤنط(و ) ئةوانيش هةر جاش بوون(

ة جاش و خائينانة ئاشكران و خةلَكي دةيانناسَيت و تا رادةيةكي باش دةتوانيت خؤتيان يلَ  ئةم جؤر
 . دوورة ثةرَيزو بثارَيزيت

ئةو خائينانةن كة وةك مؤرانة طةرا لة نَيو ريزةكاين طةل و شؤرشدا دةكةن و بة روالَةت  :  بةشي دووةم 
بة هنَيين لة ناو شؤرشدا بآلو دةبنةوةو " شريثةجنة"لة طةلَ شؤرش و ميللةتدان و لة راستيدا وةك نةخؤشي 

وةك خؤرةي ئاسن و ئاطري ذَيركا لة بنةوة كاري خؤيان دةكةن َيب ئةوةي كةسَيك هةستيان ثَيبكات بة  
تايبةت ئةوانةي كة لة ريزةكاين ثَيشةوةي شؤرشدا بن واتا كاربةدةسيت سياسي يا سةربازي بن لة 

ةرن ضونكة كةس شك و طومانيان لَيناكات و لةبةر ضاوي خةلَك ئةوانة طةورةترين خةت. شؤرشدا
 . خةباتطَيرو شؤرشطَيرة و لة ثَيشةوةي زؤربةي خةلَكي ترن
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بَيطومان كة ئةو خائينانة بة حوكمي ئةوةي كة لَيثرسراوة ئةطةر ئاطاي لة هةموو شتَيكي شؤرش نةبَيت 
كو مجوجولَي ثَيشمةرطةو شانةو رَيخستنةكاين ئةوة ئاطةداري زؤر شتة هةر لة بةرنامةي سياسي بطرة تا

 . هتد. . . . هنَيين ناوشارو

 وابةباش دةزامن بؤ روونكردنةوةي ئةو طوتةي سةرةوة هةندَيك بةلَطةي كؤن و نوَي بؤ خوَينةري بةرَيز 
باس بكةم بؤ روونكردنةوةي ئةوةي كة ضةندة جؤري دووةمي خائينان زؤر ترسناكترو خةتةرترن لة 

      يةكةمي خائينان ؟بةشي 
   

 لة دذي كؤلؤنيايل بةجليكا بة سةرؤكايةيت دوو سةركردةي لَيهاتووي *شؤرشي كؤنطؤي دميوكرات  
 لة كينشاساي ثايتةخت 1959-01– 4كؤنطؤيل، شؤرشي كؤنطؤ دذي بةجليكا بؤ يةكةجمار لة رؤذي 

-06-30 و تاكو توانيان لة رؤذي هةلَطريساو بة ماوةيةكي كةم تةشةنةي كرد و هةموو كؤنطؤي طرتةوة
 كؤنطؤ رزطار بكةن لة ذَيردةسيت بةجليكا ئةو ثارتةي كة سرؤكايةتيان دةكرد بزووتنةوةي نيشتماين   1960

ئةو . . . . بة زماين فةرةنسي Movement National Congolaisكة كورتكراوةي  MNCكؤنطؤ بوو 
كة يةكةم سةرؤك كؤماري كؤنطؤ بوو ( Joseph Kasavubuدووسةركردةش يةكةميان جؤزيف كاسةظوبو 

ئةميش يةكةم سةرؤك وةزيران  Patrice Emmery Lumumbaو ثاتريس ئةمريي لومومبا ) ثاش رزطاري
بوو، لومومبا ثياوَيكي نيشتمانثةروةرو لَيهاتوو كة هةموو هةولََيكي بؤ بةرةو ثَيشربدين كؤنطؤ خستة طةر 

نطؤ وا لَيبكات لة داب و نةرييت كؤلؤنيايل بةجليكا خاوَينيان كاتةوة و و بَيووضان هةولَيدةدا كة خةلَكي كؤ
لومومبا تةنيا ماوةيةكي كورت سةرؤك وةزيران . لة راستيدا لومومبا مرؤظَيكي ئاشتيخوازو ضةثرةو بوو

 .  سةرؤك وةزيران بوو1961-01-17 تاكو 1960-06-30بوو ضونكة زوو لة ناويان برد واتا لة َميذووي 

 زانني لومومبا ضؤن رفَيندراو ثاشان تريؤركرا ؟  باب

        
يكو   و سيس  ثاتريس لومومبا       موبوت

 بوو كة بة روالَةت Mobutu Sese-Seko **كؤلؤنيل مؤبوتو سيسيكؤنزيكترين دؤسيت لومومبا لةو كاتةدا 
 General Pongo لة طةلَ شؤرشدا بوو بةآلم لة ذَيرةوة سيخوري بةجليكا بوو لة رَيطةي جةنةرال ثؤنطؤ

ةردوو ئةو سةركردةية لة كؤنطؤ دةركرابوون و ثةيوةندي هةبوو بة بةجليكاي كؤلؤنيال كة بة خةبايت ه
لةو كاتةي لومومبا سةفةري كرد لة كينشاساي  . . . بةجليكا هةولَي تؤلَةسةندنةوةي دةدا لة لومومبا

لومومبا """ مؤبوتو خَيرا جةنةرال ثؤنطؤي ئاطةدار كردةوة كة  Elebo ***ئيلَيبؤثايتةختةوة بؤ ناوضةي 
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 رفانديان و ثاشان ****كةساييئةوةبوو لةوَي ثَيش ثةرينةوةي لة رووباري  . """. .دَيت بؤ ئةو ناوضةية 
 سالَ يةكَيك بوو لة ديكتاتؤرة 32زؤربةمان مؤبوتو دةناسني كَيية ضونكة بؤ ماوةي . . . . كوشتيان

 . ناقؤآلكاين كيشوةري ئةفريكا

ري مجوجولَي لومومباي سةرؤك ئةطةر خائيين شاراوةي ناوخؤي وةك كؤلؤنيل مؤبوتو نةبوواية و ئاطةدا
وةزيران نةبوواية خؤ دوذمنان نةياندةزاين كةي و ضؤن و بةضي و بؤ كوَي لومومبا سةفةر دةكات ؟؟؟؟؟؟ 

ئةي شؤرشطَيري بةناوبانط . بؤية دةلََيم خائيين شاراوة زؤر ترسناكترة لة خائني و جاشي ئاشكرا
 جيظاراش هةرة بةو ضةشنة لة ناو نةضوو؟ 

ةموو كورد لةناوةو دةرةوةي كوردستان دةزانَيت ئةمةريكا ليستَيكي دوورو درَيذي ئةو ناوانةي ئَيستا ه
كة سيخورو دةست تَيكةآلوي ئةمن و موخابةرات و ئيستخبارايت بةعس بوون دراوة بة هةردوو حيزب و تا 

ةرَي ئةوانة كَين كة خوا لَيرةدا رةوايةو هةقي خؤمانة بثرسني ئ!!! ئيستاشي لة طةلَدابَيت ئاشكرا نةكراون 
ئةزاينَ ضةندين سالَة ئةو ثةيوةندية هنَينية و ذَيربةذَيرة هةية لة نَيوان درندةترين رذميي سةر ئةم زةويةو 

 :ئةو خائينانة؟؟ باشة دةبَيت ئةوانة 

 دةستيان بة خوَيين ضةندين ثَيشمةرطةو كادرو شؤرشطَيري راستةقينة سوور بَيت ؟؟

و طروثي هنَيين و رَيكخستين شؤرشيان لة ناو شارةكان ئاشكرا كردبَيت و ناوةكانيان دةبَيت ضةندين شانة
دابَيتة ئةمن و موخابةرات و بة هؤي ئةوانةوة لة ناو ضووبن ؟؟ هةموومان لة بريمانة كة دةم نا دةم 

ران؟؟؟ ئةطةر كؤمةلَيك لةو رَيكخستنانة دةطريان و لة قاساخبانةكاين موسلَ و ئةبو غرَيب لة سَيدارة دةد
كرمي بؤطةين ناوخؤ نةبوواية ضؤن ئةو هةموو طةجنة خوَين طةرمو نيشتمانثةروةرانة ئاوا ثارضةثارضة 

 دةكران؟؟ 

كةس ناتواين نكويل لة تَيكؤشان و خةبايت حيزبة كوردستانيةكان بكات و كةسيش ناتواينَ بة بؤنةي 
بة سةر خةبايت ضةندين سالَةي ئةو تَيكؤشةرو  دةستةيةك خائني و خؤفرؤش خةتَيكي ضةث و راست بَينَيت 

لة خؤبردووانة كة شةويان دةداية دةم رؤذةوة لةبةر سةرماو طةرماو برسَييت و ئةطةري مردن لة هةر 
ئاخر داخةكة لةوةداية كة ئَيمة ئيستا طوومامنان لة هةموويانة ضونكة نازانني ئةوانة  . . . ضركةيةكدا بكات

 كَين ؟؟؟؟؟ 

اشترة و بةسوودترة ئةوانة بؤ خةلَكي كوردستان ئاشكرا بكرَين با ئةو هةموو قارةمانةي كة هةتا زووة ب
ضةندين سالَ بة شاخةوة بوون و لة طولَ بَيطةردترن بة ئاطري ئةو خائينانة نةسوتَين و خةبات و قورباين 

 . ضةندين سالَةيان لةكةدار نةبَيت

 لة نةتةوةي كورد و طةيل كوردستاين باشوورو مةهَيلن بؤية تكاية هيض ثاساوَيك نية بؤ شاردنةوةيان
 !!!!! !  ئةوانة هةروا بة ئاساين بؤيان بضَيتة سةرو وةك بةرزةكي بانان بؤي دةرضن 

12-08-2003 
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 __________________________________________________________________ 

 برازاظيل –كؤنطؤ )  زائري-ازاظيل و كؤنطؤ كينشاسا كؤنطؤ بر(لة ئةفريكا دوو وآلت هةية بة ناوي كؤنطؤ * 
زائري كة كةورةترين سَيهةمني وآلتة لة ئةفريكا بؤ - كينشاسا –وآلتَيكي زؤر بضووكة بة ثَيضةوانةي كؤنطؤ 

 كيلؤمةتري دووجا، كؤنطؤ ثاش 000، 450، 1بةريين ثاش سودان و اجلةزايةر، رووبةري كؤنطؤ دةطاتة 
 زائريي طؤري بؤ كؤماري كؤنطؤي –ؤران كابيال دةسةآليت طرتة دةست ناوي كؤنطؤ رووخاين مؤبوتو كة ل

 ) 2002 لة ئوكتؤبةري 25بؤ زياتر زانياري دةربارةي كؤنطؤ براوانة مانطنامةي بةدرخان ذمارة (دميوكرات 
ةو مؤبوتو سيسيكؤ ئةو كاتةي كة كؤنطؤ رزطار بوو لة سوثاي كؤنطؤدا كؤلؤنيل بوو ثاش ئةوةي ئ** 

 سالَ 32خيانةتةي كرد لة لومومبا هاتة سةر تةخت بة كودةتاو ئةو ديكتاتؤرةي لَيدةرضوو كة بؤ ماوةي 
 . حوكمي كردو لؤران كابيال تواين بريووخَيَين لة كؤنطؤ دةريبكات

 و ئيلَيبؤ ناوضةيةكة دةكةوَيتة باكووري رؤذهةآليت كؤنطؤ و لةوَي توانيان لومومبا برفَينن بة دةسيسة*** 
 . خيانةيت مؤبوتو

 . كةسايي ئةو رووبارةية كة لومومبا ويسيت لَيي بثةرَيتةوةو لةوَي دةستطرييان كرد**** 
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