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  مال چاوشینمال چاوشین  جهجه ...  ... بنینبنین  مان چی ناومان چی ناو  مجارهمجاره  ئایه شۆڕشی ئهئایه شۆڕشی ئه

  
ڕوویی دوژمنان بۆ ناساندنی  ستانیان به وه و كی آوردستان  آدار بوونی خه تایی چه ره له سه
ی آورد  رآرده ن سه الیه  ڵ دروست بوونه له آۆمه و آداریه و چه لی آورد ئه آانی گه مافه
دوای ساڵ  ساڵ له) آان ست هنانی مافه ده آوردستان بۆ به ۆڕشیش(دا ناونرا  مانه رده وسه له

و  هاوژرا نگاوی بۆ ئه و هه تی شۆڕش ستراتیژیه آران به آورد ئه لی آانی گه و ئامانجه ئاوات
ك   وه،ته و ستراتژیه ت ئه خرایه خزمه شنه تاآتیك ئه چه مه هه برد به ئه یان وه و پشه ره به
  تاآو،یمانی نوخۆ  هاوپه،ڵ ڕژم گه  گفتوگۆ آردن له،ڵ ووتان گه ستن له به ندی یوه په

و  تی وه نوده ر پیالنی به  له،سھنانی شۆڕش ره هۆی هه و بووبه ستك ربه به شت به شۆڕش گه
بایی  شه م ڕه رده به له ندام شۆڕشی آوردستان و ئه و ڕۆشنبیری آادر الوازی هزو توانایی فكری

بوو بگره گیانی  ریه خامۆش نه ماوه جه م گو آپه م ئه  به،گرت  خۆی ڕانهختی دوژمنان سه
ستیان  وتن ده رآه پانی آوردستان ده  گۆڕه له ند گروپك ند چه ی سه ره شۆڕشگی زیاتر په

و زۆر  و ناوكی مۆدرن یان ناوی شۆڕشیان گۆڕی مجاره ئه م بات به و خه وه به شۆڕش آرده
 گی ،،مجاره ی ئه شۆڕشی نوێ(ناوی  یان نابوو به آه شۆڕشه له و  خۆیان هداریان ل بریقه

شۆڕشی (ناوی  وه گروپكی تر به والشه  له،آه پانه وه گۆڕه هاتنه) ژاره هه و ران نجده بوایی ڕه
 پاش م ڕووداوانه له رم آرد ئه باتیان گه و خه و ئاگری شۆڕش دا ری هه سه) گون پیرۆزی

مارآسی  ناوی آك به دا یه ریان هه ندین گروپی تر سه م دوو گروپه چه جگه لهس بوو  ره هه
بوایه  ر وانه گه ئه وه ن آۆنه دۆستیه الیه تازه ئاو آرابووه ژری له لینینی پرۆفیشناڵ آه

 گروپكی تر ،آوردستان بخوات آانی بوو نانی الدیه یان ئاماده نه  گروپه م جۆره رگیز ئه هه
مانیای  ئه بوو له ی نه ونه ڕه له سامه یاری ك خه م وه ده سیال دیموآرات آوڵ بهناوی سۆ به
آۆیداو  و ئازاری گشت دنیایی دابوو به ئش تكشان آه حمه  زه ناوی آی تر به  الیه،آگرتوو یه

 آانی ی قیتاره ته م محه آه ی بگاته یه وه وت بۆ ئه آه رئه ژیاندا سه آانی ورازه به هه
  . وتن رآه سه

 
وه  رزآردبوه ئاگراویان به رو و ناوی واگاریگه شنه مه چه و ڕكخراوانه دروشمی هه م حیزب ئه
 ،ترسا آانیان ئه و دروشمه ناو  نده له وه ئه ترسا دوو خۆیان ئه ی له نده وه دوژمنی آورد ئه آه

ك قودسی رآو آه(یووت  ك ئه الیه) آوردستانه رآوك دی آه(یووت  ك ئه بۆنموونه الیه
زۆر شتی ) نگین جه قین یان تاماوین ئه و خانه رآوك  آه یان(یووت  ك ئه الیه) آوردستانه

وێ  آوردی نامانه ئمه آوردین به(آردین بین  فریان ئه  ڕكخستندا تریش بیرم دت له
 ،،ب ئینسانه ره عه  نه،،باته دارخورما نه نه(بن  یان ووت یاخود ئه) بی ره عه
م  وام بوو له رده مان شۆڕش به آه رباسه وه سه بابمه ر حاڵ هه به) یوانه رحهحوشت نه
و  نفال ی ئه وڕۆژانه شته ئه تیدا تاآو گه پانی آوردایه گۆڕه ببوو له یدا په ی آه یه شنه چه مه هه

 ،،ی آه تیه مانامرۆڤایه وڵ آرد به آانیان آه ڕووخا مرۆڤه آانمان آراین گونده آیمیا باران
رگیز  تۆه هه یبت بیری ی نه وه ئه(یان ووت  آردین ئه یان فرئه وه دا ئه ندانه رو به م سه مه له
مانی  ڕله زرا په آوردی دامه تی وه حوآمه وته دوورآه عس و به ڕین آرا په ڕا) آورد نیه زۆه له

ر  ك ئكسپایههیچ جۆر مانك بوو به ڕله په (،وه آایه دنیادا هاته بوو له  نه ونه آوردی له
ش آردنی   و دابه وه و ئاشت بوونه ڕی خۆآوژی شه له ها تریش بووین روه  هه،) بوو ده نه
 ،برا بكات برا دزی له وت بووه آه دنیادا ڕكه نده له رچه هه ،ك برا تی آوردستان وه روه سه

آانی  ره پش به تی قادر ڕمیا حیزبه آوردیه خۆله قودره عسی به به تی عراقی حوآمه

1 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 16-10-2005 16:24 

مانكیان  رده موو سه ی هه ك پیشه شكر وه خۆیان آرده سوری پش له آوردستانی باشور
ندی  وه رژه به ی مه وتنه ناو گه و آه  ئاوایی ڕیش سپی                   بوون به) وه ره ڕوی ده و وه شری ماه(

و  گشتی ب به ره عه له و وه گره یه م ڕگه یایان له خه به) المسالحه الوتنیه(نیشتیمانی 
غدادی آۆنه  یانده به تری خۆیان گه مه 100ڕاآردنی  وه به نه به تی ئه تایبه رستان به زپه گه ڕه

ژر  ووه له گا له و آردیانه باره آرێ گرت به غداد خانوویان  به آیان له رالیه جژوانیان هه
 ،آرد داوایی مافی آوردو خاآی سووتاوی آوردستانیان ئه ریكاوه مه ی ئه بابه ی ده لووله
ندین ساه  و چه مشكماندایه ی ئمه له وه ب ئه و وانه آرێ وانه ر گه  آرد ئه یان ئه شه ڕه هه

 و وه ڕازنینه وانمان ئه وان مزی شه خونی ئه  به تنین ه خه آوردستانی پئه ژاری ی هه ڕۆه
و ڕاپرسی  ت میلله وه بۆ الی ڕینه گه و ئه وه بینه وه جیا ئه  ئه،ین هآ نگ ئه زممان پئاهه به
ی  ر تاآو ڕاده گه ژیاندا بوو ئه جیا ڵ به گه  له%98كی آوردستان   ڕاپرسیان آرد خه،ین آه ئه

وجگا  موو ئه و هه رآوك آه ی وه ڕانه تی آورد داوای گه خت بت میلله مردنیش سه
ی  وه ڕایی ئه  ره سه) آوردستان بوون و قودسی دڵ(مانك  رده  سهآرد آه یان ئه داباوانه

) شاندنتی وه ردی زل مانای نه گرتنی به هه(لماندن آه  ش بۆیان سه بی چاوڕه ره برایانی عه
ی  مه گه خۆیانداو له وه به هاته هیچ هۆشیان نه ی آورد رآردانه و سه م حیزب م ئه به

یی  وه ته ك نه و یه ك خاك و یه ك ڕیزی ستوور و یه داوی ده  وتنه آهیشتن  گه تی تنه وه نوده
و موو برایی   گوزان س ئه رآه ش ب هه ڕووی ڕه(  ده چوو آه بیر یان له و هۆنراوه ئه
ش ب    ڕووی ڕه،،،یه هریش هه  ماری شیرین زه س ئه رآه ش ب هه ڕه ڕووی،،،آن یه
تیشیان  قیامه م دنیاو بۆ ئه  ی  وه  ڕایی ئه ره سه) آن چیر برایی یهو ن نگ  تفه ئه س رآه هه

یان  آه رۆآه سه به و نه یان آه مانه ڕله په به  اعتراف هیچ جۆرك نه به وه آه ئاگاداریان آردنه
و  وره و تۆ براگه  گرتن وه سنگه ست به وستی ده ر هه سه له مان سووربوون  هشتا ئه،ن آه ئه
واآانی  گشت داوا ڕه  پشتیان له گیرێ یی آۆنه جژوانیان لنه ی ڕگه وه ئه ر به م لهزبچوآ ئه

 شیمان نانه په وبه گشت ئه وه له گرته آورد آردوو چنگیان بۆ مشت دوالر تی میلله
و  وساوه چه ی گوێ درۆ دابوویان به آه به مه ده ناسكه گوڵ به  آاتی شۆڕشه له آه وه بوونه

رآردانه هیچ  ناو سه به م رنجی منه ئه ی سه ی جگه وه م ئه  به،دا تانی آوردستان ینه شمه به
لی آورد آۆڵ نادات بۆ  گه آه زانن ت ئه مانتی میلله و قاره آاتك دوودڵ نین له شۆڕشگی

ن بۆ شۆڕشكی  آه مانه خۆیان ئاماده ئه ئه ڕایی  ره  سه،وه مردن ناآاته قی س له ندنی هه سه
ر بۆ  به گرنه و جگایی توند ئه ئستاوه ڕگه رله هه آرێ رپاده وه به ته ن میلله الیه له هتر آ
  وه آرا ئه ر خۆشیان پیان نه گه بن ئه رآرده رسه مان شوه هه هه به دا شۆڕشی ئاینده ی له وه ئه
  . وه تهك ویراسی بۆیان ماب وه ن گه شۆڕش تئه وه چونكه له جگایان بگرنه آانیان چه  وه
 

می  آه یه جمی یه مه گه م م ئه آه ستی پئه مم هه شه ی شه ك حاسه وه وه ن خۆمه الیه من له
جمی   دوڕاو له بت وام ئه رده به 2010- 2009آانی  می تاآو ساه واو بووه جمی دووه ته
ی  وه م ئه  به،،،،رآورده ویش دۆڕاو هه آردوه ئه نه وه دیاره چونكه ڕاهنانی باشیان مه آه یه

وه  چی ناوك دته مجاره به ی ئه یه ئایه؟ شۆڕشی نوێ وه وه ئه بۆته نه تاآو ئستا بۆم ڕوون
 رچینی ش هه مجاره یه ئه وه ستم ئه به نی شۆڕشی نوێ مه مه بته سووته ئایه؟ آ ئه. یدان مه
ی ئستا  رآردانه وسه به ؟ئایه،تانی آوردستان بوون ینه ش مه ر به گه  ئه،بن تان ئه ینه ش مه به

مان تاآتیك  و هه یدان مه  وه وسا دنه ئه مان دروشمی هه ئایه؟ به. بن ڕازی ئه
 ئایه؟ ،باتی شاخ ك سانی خه یان وه ن آه ك ئستا ئه ی دوژمن وه  پناسه،وه هننه آارئه به
ی  ڕگه ئایه؟ به .وتن رآه گرن تاسه ك ئه یه ندانی آوردستان مه وه یان چینی ده مجاره ئه

پوی  ئایه؟ به. ن ده بات ئه خه ری درژه به فه سه رمزو خواردنی رو دانیشتنی سه آۆمپیته
ئۆتۆمۆبلی ئاخر مۆدل  و به آان قامه ر شه سه جلی شاڵ له و ڕۆ و آشی په پستی گامش
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 یان ناوی ،بت بات ئه و خه ش ناوی شۆڕش مجاره ئایه؟ ئه. ر ماوه جه به نن یه گه ئه آان واه هه
  . بوان آانی هیالآنه نیه وه رژه به پاراستنی

  
 ن ئه،قین خانه و رآوك ی آه وه ڕانه جیاتی گه یان له مجاره ئه
  

 شم بی چاوڕه ره برایی عه
 شم تاڵ ب به خۆشی بۆ تۆ

 رخاتری پیرۆزی تۆ به له
 شم آه ناوه ت ب له عله نه
 بی رج تۆ زویرنه مه به
 ینۆشم هریش ب ئه زهر  گه ئه
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