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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ندک کوردی چوارمشقیندک کوردی چوارمشقی  نوسینی بباجی ههنوسینی بباجی هه

  
  م شی چواره به
  . و تی ئیسالم تووند ڕه تایبه ین به ده باسی ئیسالمی سیاسی ئه  به ردرژه شدا هه شه م به له
کانی  کتی نیشتمانی کوردستان وئیسالمیه کانی یه دا کاتک هزه1993کۆتایی سای  له 

و  ڕاسته ڕ هاتن بای ئیخوانینمسلمینی کوردستان که شه لی به ال عه  ومهالعوسمان بای مه
ست   کاری تووندو تیژیو ده زرنرابوون وه  دامه وه خوانی جیھانی ئیسالمیه ن بای ئه الیه خۆله
ی  وه کتی وبزوتنه ی یه نگه وجه دوای ڕوودانی ئه ر له کسه سپررابوو یه وان نه ک بردن به بۆچه

بن  له،  نین وه ل بزوتنه گه  له و وتیان ئمه وه  جیاکرده وه بزوتنه وان خۆیان له ئه المیسئی
کگرتووی ئیسالمی کوردستان  ناوی خۆشیان نا یهکتی نیشتمانی کوردستاندا   یهستۆی په پاه
نکی سیاسی  دا ناچار بوون ناوکی سیاسی یان ناوی الیه1994تای  ره سه  له وکاته  ئه واته
نکی  وان حزب بن یان الیه ئه کرد که  ئه وه ر حاشایان له پش هه وه نا له ده، ۆیان بننخ له

  . !!؟؟سیاسی بن
م  کی که یه رپاش ماوه لی هه العه العوسمان ومه  بای مه ی ئیسالمیش واته وه بای بزووتنه 
ر  ک دۆی سه یه هپی تکشکان ولخرا کتی نیشتمانی زۆر به ل یه هگ یان له که ڕه دوای شه له

 1994هاری  تا به  هه وه  بگومان زۆریش بچوککرابوونه وه مویان خکرابوونه سنوری ئران هه
کتی نیشتمانی کوردستان وپارتی دیموکراتی  گریسی نوان یه نگی نه وڕوودانی جه
نوان پارت ی   فراوانه ودرزه لهو توانیان  وه وانیش گوڕو تینکیان تھاته وجا ئه کوردستان ئه

کتی  نگ دژی یه یدانی جه  مه وه شیوازکی فراوانتر بنه وبه وه نه خۆیان ڕکبخهکتی  ویه
  نگه و جه کی زۆریان له  که مان شوه هه کگرتووی ئیسالمیش به یه وه، نیشتمانی کوردستان

نگی نوان  کانی جه نوان ساه رگرتو توانیان له کتی وپارت وه ی یه ونه  قیزه ناوخۆییه
ی کوردستان بۆخۆیان  و ساویلکه کی ساده خه ری باش له ماوه کی جه یه دا قئیده نه ودووالیه ئه

زانن و  پانی کوردستانی باشور ئه ر گۆڕه می سه نی سیه الیه ن وئستاش خۆیان به دروستبکه
  نه ل الیه گه هزن ل ک لیست دانابه یه وان به ئه  که وه ته یانیشیان بوکردووه  به واتازه
ش پالنکی  وه  ئه دیاره، مانی کوردستان رله مانی ئراق وچی بۆپه رله کان چی بۆپه کوردیه

خۆبن وبتوانن پشتگیری  ر به مانی ئراقدا سه رله په ی له وه  بۆئه مانه که وه ته نوی دوژمنانی نه
واکانی  کان کوردو داواڕه تیه وایه ته  نه مافه ن دژ به ب بکه ره کانی عه  وشکه له  که ئسالمیه
 ئیتر  دواوه  به وه له کهین  بکه وه بۆئه  ئاماژه پویسته. !!مانی ئراقدا؟؟ رله په کورد له
تای  ره سه ی له وه ر ئه به  له وه شکه ن باو به چه ی ئیسالمی کوردستان بوون به وه بزوتنه

ی  وه کو بزوتنه بوون به دایک نه خوانینمسلمین له ک باکی ئه  وه وه دروست بوونیانه
  م بۆکردووه دا ئاماژه م باسه می ئه شی سیه به ک له ئیسالمی ئران دروستی کرد وه

م  رجه ی سه وه له  ئران جگه ب دروستکران بۆیه ره ی عه تی ئیخوانینمسلمینی سونه بۆدژایه
ک  ی ئیسالمیدا کۆمه وه وتنهناو بز مانکاتدا له هه زانی له پیاوی خۆی ئه ی به که وه بزوتنه

کانی  سگا جاسوسیه ده ر به تک بوون سه ند خه چه تی خۆی دروست کردبوون که ستی تایبه ده
گشتی  کانی ئرانیان به راتیه رارگا مخابه تی ئران ئیتر بای ئیتعات وبای قه حکومه

ن  شدا بنالده مه روده هسو  هکرد ل ندی ئران کاریان ئه وه رژه به به بوو که ناودا هه له
ی  وه ناو بزوتنه هزی خۆیان له تکی به  خه وه الکرکاره ڕگای مه  لهی تیرۆریستیش یدهوالقاع

یشی ئیسالم  جه)  هچالنھ (باتی ئیسالم و  بوو خه وه ئیتر ئه، ئیسالمیدا دروستکرد
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ش بستی  مه وئه وه ه جیا بوون وه بزوتنه ندی ئیسالم له یوه نساراالسالم ودواتریش په وئه
کوردستان هیچ  م ئستا له به، شاندن ی وه واوی هه ته  بی وبه وه خودی بزووتنه له

  واوی تکه ته  به نساراالسالمی تیرۆریست که گروپی ئه  له کدار نین جگه گروپکیان چه
ریکن وجار   خه وه کاری تیرۆریستیه ڕاستی ئراقدا به ناوه  بوون وواله کانی القاعیده رامه مه

ر  به ن له ده نجام ئه ون ئه ر بۆیان بکرت کاری تیرۆریستی قیزه گه کوردستانیش ئه جارله
ل بای  گه باتی ئیسالمیش له بای خه، بی ره رستی وشۆڤنیستی عه په ندی کۆنه وه ژه
کار خستوو  ان لهلیشی ال عه ک مه یه دوای گرتنی کۆنگره و پاشانیش له وه کیانگرته لی یه عه مه
ک  بچه ئستا به کات وه  ئه وه رشتی بزوتنه هرپ لی سه العه ناوی کامیل مه ر بهسکیت که
وانیش  ی ئیسالم ئه ندی ئسالم یان کۆمه یوه بای په. هید دانیشتوون ی شه جه به ه هه له
نساراالسالم  الی ئه ی ئیسالمی زیاتر مایل بوونی به وه ش بوونی بزوتنه ش به دوای به له
کتی نیشتمانی کوردستاندا  ل یه گه نگدا بوون له جه وام له رده وان به ئه الکرکاردا که ومه

یان  ونه  قیزه وتاوانه الکرکارئه تی مه ر کردایه سه نساراالسالم به ئه ش که وتاوانی خی حمه
کتی نیشتمانی   یه بۆیه. !؟ بۆکورد الکرکاره نسارو مه باتودسۆزی ئه ی خه  نمونهنجامدا ئه

خۆیان  لی باپیرکرد که ال عه تی مه رکردایه سه ی ئیسالم به کۆمه کوردستان داوایان له
ی  یری کۆمه وان سه ک ئه نا ناچارین وه  ده وه نه الکرکار جودا بکه تی مه ماعه جه له

کتی  ی یه داواکه ندی ئیسالم هیچ گویان به یوه  پهلی باپیرو عه م مه ن بهی کهئیسالمیش ب
وان  ی ئه وان وخۆمان تکه  جیاین له ئمه  که وه میاندانه  وه کی ساده یه شوه داو به نه

م  ئه، کرد نساراالسالمیان ئه واوی ئه ک بوون وهاوکاری ته ل یه گه ویش له شه م به به. ین ناکه
ن  الیه راسیۆنی ڕزگارکردنی ئراق له ست پکردنی ئۆپه تا ده وام بوو هه رده  به شهو ڕه
ند ساروخکیان   چه وه ریای سوره ده مریکا له  ئه وکاته  ئه وه یمانانه مریکاو سوپای هاوپه ئه

ی  نساراالسالم وکۆمه گای ئه باره د ئاوا کرد که حمه ورامان وئه ی هه ی ناوچه ئاراسته
لی  العه ڵ ومه تی کۆمه ماعه جا جه و ئهگاکانی پکان و شت بارهباشی گ به ئیسالمی لبوو که

ناخافدا  له مریکا که کانی ئه ستی ساروخه ده به کی باش کهباپیر ناچار دوای کوشتار
ن پی ڕازین  که مان بۆدیای ئه پوزێ وتیان کو له په مجا به گاکانیان ئه  باره وانیانه سره
ی  ۆناوچه ب وه ک گوزرانه بچه بهوران کک چه لهپاشان ، دانیننسااالسالم ل ئه گه له ـهوئم
کی  یه لی باپیر گرتوو ماوه ال عه کو مه بوو به مریکا لیان ڕازی نه  ئهش نده وه ر به هه،  ڕانیه

تی سیاسی  رکردایه کی زۆری سه رگریه به وجا به و گواکشانا بوو ئه وه بن لکۆنه زۆر له
کاتی لدانی  لی باپیر له عه مانی کوردستادا مه رله په چی له که. ری دا مریکا به کورد ئه

و  ر پ ئه  سه سنه موو هه قیبدا کاتک پویست بوو هه یه شتمانی ئه مارشی نه
مریکا  ئه  له تی سیاسی کورد که رکردایه ی بوو بۆکوردو سه فاکه  وه وه  ئه وه سایه نه هه

ک  یه زیزیش ماوه بدول عه لی عه العه مه ش بم که وه بت ئه ئه .ن ری بده به  که وه پاڕانه
تی  رکردایه کلیفی سه ته ر به  گیرا وپاشان هه مریکاوه ن ئه الیه لی باپیر له ال عه مه متر له که

  وه کیانه کدارو بچه چه نی ئیسالمی سیاسی کوردستان به الیه. ربوو سیاسی کورد به
 دروستکرابن  وه به ره ی عه خوان و سونه ن ئه الیه د بنیادی ناون چی لهی کور وه ته دوژمنانی نه

یان  مانه مان ئه که وه ته ختی نه رسه  دوژمنای سه دیاره،  دروستکرابن وه ن ئرانه الیه چی له
کو   وه وه وانه پچه کو به کانی کورد به ندی کوردوپاراستنی مافه وه رژه  بۆبه کردووه دروست نه

کانی خۆیان  گوه ونیازهکانی خۆیان  ندیه وه رژه ی ناوکوردن وبۆپاراستنی به ه گیاکه
ندی کوردیش  وه رژه به ندی کوردنین وله وه ر ژه به هیچ شیوازک له  به  بۆیهدروستیانکردوون

پشتگیری ڕای ئیسالمی  م که که ش ئه سانه و که مو ئه گشت ڕۆشنبیران وهه  داوا له بۆیه، نابن
  مانه ن ئه که شیان نه که له کانی گه خۆیان وپیرۆزیه ن باچیتر یاری به که ئهسیاسی 
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 بۆببین  ندی خۆیان دروستیان کردوون ئیتر ئمه وه رژه به مان له که وه ته دوژمنانی نه که
  نهم جیھا کان له  نویه کاتکدا زانسته له. ین؟ زری خۆمانبکه هه  به پشتگیران وگاته به
 وهیچ شتکی  ر چاوی جیھان البردووه به یان له رده  وپشتی په شتی شاراوه دا رینه به
 گشت  جاڕی  جگای گاته ته نه کو بو  به ماوه ک باوی نه ا نهجیھانی گلوبالزمد ارافاتی له خه

مان  که وه ته ڕی دوژمنانی نه رافاتی وباوه ڕووناکبیرانی کورد دوای خه تازه  به  تازهجیھانیان
ی  ندین ساه  چهرانی پالنی دوژمنانمان وداگیرکه شک له به ین به  وخۆمان بکهوین بکه
واو  وتن وزانستی ته موپشکه ر چاوی هه به  الوانی کورد به تازه به تازه، مان که وه ته نه
ی  وانه واو دژوپچه ته بژرن که ئه چن ڕبازک هه  ئه وه کردوی جیھانه شه گه

  و تاوانانه شك گرنگی ئه ش به مه  ئه یانه که له نی خۆیان وگهکا ندیه وه رژه مافوبه
ترک بین  موڕۆشنبیرانی کورد ناتوانین چه هه به  بۆڕۆشنبیرانی کورد که وه ڕته گه ئه

الوانی کورد  وتۆ بگین که  ڕۆکی ڕۆشنبیری ئه مان توانیوه  نه بۆڕۆشنبیرانی کورد چونکه
کانی  رامه جکردنی مه ون ودوای جبه که نه واره شه ران به کهی داگیر  ستو وته ده به چیتر

رشانی گشت  رکی سه ئه وه. !!؟؟کانیان  نچیری پیالنه بنه  ونهون که رانی کورد نه داگیر که
ن یست کانیان بوه و نیقابه رده ماینی په دژی ئیسالمی سیاسی وهه  که ڕۆشنبیرانی کوردیشه
کانی  ستی ڕۆه توانن ده  تاچیتر نه وه نه ر ڕوونبکه ماوه  بۆجهرچی زیاتر وڕووی ڕاستیان هه
م  لهم  کۆتاییدا ئه له. ماندا  که سته بنده وه ته رفرازی نه پش سه کۆسپ له کورد ببن وببنه

شیکی زۆریشیان  کانی کوردستان به ی ئیسالمیه بازییه و کۆمه توالتو کۆمه که گشت ته
ران  نده هه مای خۆیان دانیشتون یان ڕوویان له کوردستان له هکان یان ل په ک چه روه هه

وپیالنی  خشه نجامدانی نه  ئه  به ستیان کردووه کان ده  کوردیه ر سایته سه و له کردووه
تی  تایبه باشوری کوردستان به ستی آورد له ده ر به رانبه مان به که وه ته دوژمنانی نه

ر   سه نه که ئه نوای نوسی  هرشی ناڕه ڕۆژانه  وهگشتی هکانی کوردستان ب ر پارچه سه وله
وت مافی  یانه مان وئه که له وای گه ی ڕه تی سیاسی کوردو کشه رکردایه سه
  وه ناوی خوازراویشه ناوی خۆیان وبه ئیتر بهن  ندین سایتر دوابخه همان بۆچ که ژاره هه له گه
ن  که ر لشواویش پشتگیریان ئه ردی سهندک کو  هه وه داخه به، ریکی درۆنوسینن خه

  . ژمرن ن ئه سه تی ڕه کوردایه واو به ڕه کانیان به ودرۆبوختانه
  . . . تی ماویه 
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