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قةالَد زةيي باوةمةر  
 
 

 كامـتان ئصستاكةش ثصيوايــة ثالَةواين شاروضيايــة

بص ئةو ذامنان لةبن نايـة, كامـتان ئصستاش وادةزانص   
بارزانيـداطلكؤي ناوداري ) 1(لة ئاست خؤلَي ذصركصلي  

ضةشين ثوشصكي دةم باية,سوك.نرخ هةرزان . باالَكن   
 
 

شيـــــكة غةزةبي. دةيكاتة ضةقةنةي ئاش,  خوا كة غةزةيب لة دارصك طرت  ( دةلَصكورد  
ي)  هاوأص(ك كؤنةــــخؤ كة غةزةبيشي لةهةندص. )ناين شوانةكةي دةخوات, لةبزن طرت   

 ئةوروثا  يان كةنةدا  نشني طرت , ئةوا دةبص بكةونة وصزةي بارزاين نةمـــــــــرو بــة
. ثيس بكةن رياي بةريين خةبايت دة, دةمي ثيس و زؤربلَص ي يان   

ـــــانـــئةوةندةي كة ئصوة لةسةر ماأكس و ئصنطلَس و لينني تـــ, بةدلَنياييةوة دةلَصم   
انـخؤ ضارةطصكي ئةو ماوةيةت,  و ذياين تا ئصستاتان  ثص ي دةرباز كردووة خوصندؤتةوة   

كيـئصستا شتص ,  بةسةر بردبابة خوصندنةوةي مصذووي خةبايت خوصناوي ميللةتةكةتانةوة  
! . بوون دةتر  

تان بةشناحةقم ين ية كة ئةو نوسينة, لةبةر ئةوةي سالَي جارصك نوسينصك بالَودةكةنةوة   
.2)طوو( دةنطي ئةو بالَندة ية بضوصنم كة طواية سالًَي يةك جار دةخوصنصت و ئةوجارةش دةلَص   

ئصوةمانان و.تاثريي ية؟ ئاخر مةطةر نةتان بيستووة كة خوي شريي , طلة يتان لص ناكرصت   
 دةستة خوشكةكانتان (لةطةلَ ئةوةشدا كةلةأوي ئايديؤلؤجياتانةوة , لةطةلَياندا نةيارن)

هةربؤية ئصستاكة لةطةل  َ.بةالَم ض قةيدي ؟ طرنط ئةوةية كة ئةوانيش دوذمين ناوي بارزانني  
!!.ئةوانيشدا هــــــاوتةرينب و ض دةنطيشي لصوة نايةت   

اندووة اليــــــ خؤتان ناسكوردصكوةك , ك كاتصك هاتونةتة  دةرةوةي ووالَت ئصوة مانانص  
شــمةسةلةي أةواي كورديثؤليسي ئةو ووالَتانةي كة ئصستاكة تصيدا دةذين  و هةر لةبةر    

ــةركردةـ با شة ئصستاكة بؤ وا لةكورد و ســـ.مايف ثةنا بةرصتيتان  ثص بة أةوا بينراوة   
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  .أوحي يةكةي كةوتونةتة تةقة؟
وةيــــدةبص ئص, طةر لةمردن بةهصزتر بصت ,بارزاين يةك بة قةويل مامؤستا هةذاري نةمر   

.ضيتان ثصبكرصت بةرامبةري ؟؟؟؟ ) طديش(سةرلصشصواوو   
ــةوــسوصند بــ, سوصند بةو كوردوستانةي كة ئصوةمانان فيشةكصكتان  تصيدا نةتةقاندووة  

-بةأؤذنا, بةمانيفصسيت ماأكستان , أيوة ضيايانةي كة ئصوةمانان جوتصك كالةتان تصيدا نةد  
  تا سةردةمي باريس يةلَتسن لةبةردةمي تةوالصتةكان دادةنراو خةلَكي(كة,  تان 3)ُ أاظدا(مةي

ا زؤرـلةوزؤربلَص ي يةتان زياتر لةدةست نايةت و ت , )خؤيانيان ثص ثاك دةكردةوة, تةنطاو   
  .4)باتالَق(ضةشين كابراي ناو , ن زياترو زؤرتر بةناخدا أؤدةضن تريش بلَصن و بنوس

كةـبةشصوازصكي سةردةميانة لةطةلًَ ئصوةو دةستة خوش, زؤرم ثصخؤش بوو كة , ماوةتةوة بلَصم   
ص يـت, بةالًَم هةرضةندصكي كردم  بؤم نةضووةوة سةر يةك و كورد طوتةين, كانتاندا بدوصم   

ئصوةمانان هي ئةوة نني كة بةزماين. لةوةش كةمتر هةلَدةطرصت ضونكة  شانتان . هةلَنةهات   
.هي ئةوة نني كة  ثياو بتوانصت شتص خباتة جةوالَي دأاوتانةوة . ديالؤط بدوصنرصن   

 ئصوةو دةستة خوشكةكانتان  , قؤمشةضي يةكي بص لؤذيكن . هي ئةوةن ثياو دوعاتان بــــؤ
و خةوة يان بصداركةيتةوة و بة باوةشي طةرميخواية شيفايان بؤ بنصريت و لة, بكات و بلَصت   

.كوردايةيت يان شاد كةيتةوة   
ة و ضـــض وةك ووش, بارزاين  , ئصوةو هاوتةريبةكانتان دةبص ئةو أاسيت ية باش بزانن كة  

ي يةوـــثاروي ئصوة ن, سةركردةيةكي أوحي طةيل كوردوةك ناوو ض وةك كةسايةيت و ض وةك   
 نوسني و زؤربلَص ي و هةولَةكانتان دذي لةكةداركردين ئةو حةوت ووشةية هيض لـــــــــــة
 معادةلةكة ناطؤأصت و , بة لَكو بة ثصضةوانةشةوة , تا ئصوةمانانصك    زياتر دذي ئةم نـاوة

ضونكة زؤرينةي خةلَكـي. ئةم ناوة ثريؤزة زياتر برةو دةكات كورد حةزان ئةوا الي , بوةسنت   
مصذووي ثأ لة شانازي و خةبايت خوصناوي و هةلَوصسيت ثأ لةكوردايةتـــيطةواهي  , كورد   

  هةلَوصستــةوسةرلصشصواوي طةواهي أةوت و يشدا أوحي يةكةيةيت  و لةهةمان كاتسةركردة 
. ئصوةشة ئومةميةكاين  

-كوردستاين و مةنسوري و عصأاؤ حيكمةيت وئةمأ, تا دوصنص و ثصرص ماركسي و لينيين بوون   
ئص لؤ نا ؟ مةطةر كةس بة دووثــاروان .!ظيك ةدوريش ين ية سبةينصش بنب بة بةلش! قني   
.يـــة؟؟ ــاخنكـ  
بةالَم.هاويشتتان,  دةستة خوشكةكةتان لةطةلَ,  ئاب بوو كة 31ةكي   فيشةكتان  فيشدوا   

ضتان ثصكا؟  ئةرص   
.!!!!  دةي زانص) حــيـــــزب (نالَصن ئةوةش بؤ   

بة سورةوةبوو و بة,  و بة برذاوي كالَيبة , بص خوص يي و بة سوصري, ئصمة بارزانيمان بة   
لة تصــك,ناخؤشيدالة خؤشي و لة , لة هةموو ساتةكاندا , لة هةموو وةرزصكدا ,  سوتاوي  
ةمة نةك لةبةر ئةوةي كة ئةو ئ .!!!دةوص و دةوص و دةوصت و ثصويستة, و سةركةوتندا شكان   

ين شياوو شاياينبةلَكو لةبةرئةوةي كة بارزا,  هةية  يانسياسي )عطفي(خةلَكة مليؤا   



ؤ ئةطةر بة الثةأةكاين مصذووي خةبايت ئةو كةلَةو سةركردةيـــةداخ. ثةرستنةية ئةو   
.بص سود ئةو حوكمة نادات ,  هةموو هةزارةها كوردةتصدةطةن كة ئةو , بكةن طوزةرصك   

 
 

.ةيت ــئةي أوحي سوري كورداي, ة هةزاران سالَو لة طياين ثاكت  ئةي بارزاين سةركرد, سالَو   
ةرــهةرلةب,سلصماين و سثيندارو طةالَلَةو مهاباد و الضني و كةلباجاأو دةرياي ئوأالَي أوسيا   

.مةن  ــئصستاكة وصردي سةرزمان و ناوي منداالَين ئص,ئةوةي شوصن طوزةراين خةبايت تؤ بوون   
ـأــو قوتايب قوتاخبانة ثـــدلَنيابة أصطات بةرنادةين . أةويت ئصمةية , مصذوي خةباتت   

.لة زانسيت كوردايةيت  و مصذووة ثأ لة سةروةري ية كانتني   
 
 
 

كصلي سةر قاض,  ذصركصل -1  
ةكـــطواية لة يةكص لة ووالَتةكاين ئةفريقيا جؤرة بالَندةي,  ضريؤكصكي ئةفسانةيي ية -2  

.وو ـــــــــــــــــــــــــــئةو جارةش دةلَص ط.      هة ية سالَي ية ك جار دةخوصنصت   
.زمان حالَي حزيب شيوعي سؤظيةيت جاران بوو, امةي ثأاظدا أؤذن-3  
.تةـــــناوةوةي قوأاوصكي خةس. سةرةوةي بةطيا داثؤشراوة, ضالَصطي زؤر قولَة , باتلَاق -4  

اويــــــــتا زياتر ببزوص زياتر أؤدةضصتة ن.    كاتصك مرؤظ دةكةوصتةناوي نابص ببزوص   
. ةن ــــــــــــــــ لة سيربياي أوسيا هئةو جؤرة ضاالَنة زياتر.   تاواي لصدص دةخنكصت   

     
 
 
 
 
 
 


