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

  
  م شی پنجه به
  . م که م ئه که تان بۆئهودۆڕاو زیی یی به وه ته ناو نه سی به کهندک  شدا باسی هه شه م به له
  میشه باشوری کوردستاندا هه تی له تایبه تی به وایه ته باتی نه ست پکی خه تای ده ره سه له

ک  وتنخواز کۆمه زن وشۆڕشی گونی نیشتمانی پشکه یلولی مه شانی شۆڕشی ئه شانبه
میدان ڕۆ  هاتنه تی کوردی بوو ئه وه ستیان دامازراندنی ده به مه یی ڕووت که وه ته سی نه که
ی یلول تی شۆڕشی ئه تایبه تی شۆڕشو به رکردایه سه  ڕزیردوو شۆڕشدا جگای هه  له مانه ئه
یلولدا  شۆڕشی ئه له کو بای کاژیک که بوون وهفا بارزانی  رۆک مسته خسی سه  وشهزن مه
شۆڕشی گونیشدا  له، زن ی مهیلول شۆڕشی ئه شک له به جۆرک ڕزیان لنرابوو ببون به  به
 ی نیشتمانی ئراقی ره به م له رده هه) پاسۆک (را بۆپارتی سۆشیالستی کوردیان گۆ هک ناوه که

باتی  پانی خه ر گۆڕه کانی سه  سیاسیه نه شانی الیه ی کوردستانیشدا شانبه ره به لهودا ) جود(
ڕین  دوای ڕاپه بوو له وه  پاشان ئه خ بوه م ڕۆیان جگای ڕزوبایه رده کوردستانی باشور هه

ر س باڵ حزبی  ی پارتی دیموکراتی کوردستاندا هه11ی  کۆنگره دا له1993ری  مبه نۆڤه له
لی دیموکراتی  پارتی گهو) کاسۆپ (وپارتی سۆشیالستی کورد) حسک (کوردستانسۆشیالستی 

واوی خۆیان  ته ناو پارتی دیموکراتی کوردستان وبه رس الیان هاتنه کوردستان هه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان شکی گرنگن له  به وه ئستاشه  وبه وه شانده وه هه

تی کورد  وه زراندنی ده ی دامه به یی ودروشمی قه وه ته ی ڕبازی نه وه ی درژبوونه دیاره 
 بارودۆخی کورد  وه ییه وه ته نه و ڕبازه ن ئه الیه کانی کوردستانی باشوردا له کاتی شۆڕشه له

زراندنی   واری دامه چووه و نه وه دروشم مایه ر به درژایی شۆڕش هه به ودوژمنای وایکرد که
تی  تایبه  به که ییه وه ته  نه رس باه بوو هه وه ڕینیش ئه  ڕاپهدوای له بۆیه، تی کوردی وه ده

تی کوردی  وه زراندنی ده یی خۆیان بۆدامه وه ته ل ڕۆی نه پاسۆک وپارتی گه
ڕیبازی پارتی  ناو تی کوردی له وه زراندنی ده دامهکانی  درینه یاندنی دروشمه جگه وبه

. پارتی دیموکراتی کوردستان شک له به  خۆیانکرد به  بۆیه وه دیموکراتی کوردستاندا بینیه
ندی  وه رژه سی به ندک که یار یان هه نی نه ندک الیه فیتی هه شدا به وه ل ئه گه م له به
ودروشمی  ی زل وته  به میشه ر هه هه ک بۆکورد که کی بتواناو بکه ک خه رست وکۆمه په

 ی رانه روه  کورد په  وسته و هه ی کورد دابوون دژی ئهشل شۆڕ گه  له وه رۆک وبکرده بناوه
وس  ئه دژی  وه  درۆو بوختان بوکردنه وتنه ستان وکه وه) ل پارتی گه (و) پاسۆک (و) حسک(
ی یز  به سه وکه ندک له ئستاش هه.  دیموکراتی کوردستانیتی وپارت وردایهی ڕبازی ک هبا
تی  رکردایه نوسین دژی سه  به ستیان کردووه ده ورووپاو  ه ئ ته خۆشانه هاتونه رون نه وده

  سانه که و جۆره ند ئه رچه هه، کانی  شۆڕشگه نه سیاسی کوردستانی باشورو الیه
 نوسین دژی  ته وتوونه  که وه وی بکرده ه دروشمی قه م به به، ڕن ست تناپه کانی ده نجه په له

کاتژمرک ماندوو  ش نه سانه وکه هندک له. تی تایبه وای کوردستانی باشور به ی ڕه کشه
 م  به وتووه رکه  دا زیانبهپناوی کورد دینارکی بنرخیشیان له ونهبوون بۆکورد 

کانی   شۆڕشگه نه گشت الیه تی سیاسی کوردو له رکردایه سه ۆیان لهخ  دایه وه که به
پسپۆڕتر  بهکترو  مه ئه دسۆزترو به هی کوردستان ب رگه گشت هزی پشمه کوردستان وله

  باش وایه وه،  رچت هیچیتر نیه  ده هو  بکردهوی ه  قه ووته ش له مه م ئه هژمرن ب ئه
ن  که کان گل نه ڕاستیه کانیان دابنن وچیتر خۆیان له وه زل وبکرده  سنورک بۆخۆیان وته
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، ن خه  نه واره شه ی کورد به و ساویلکه کی ساده تی خۆیان چیتر خه سک وتایبه رامی ته وبۆمه
 بیر وان ک ئه وه ش که سانه وکه و گشت ئه وانه هلس  کیش دنیابت هیچ که موالیه باهه وه
تان دسۆزتربن  کوردسستی ر ده سه گیان له کی یه رگه پشمه کهتا تونن له ئه  نه وه نه که ئه

  چونکه، ی واکه ڕه پسپۆڕترن بۆکورد وکشهی کوردیش   هیچ تاککی ساده له هنبۆکورد و
مان  که وه ته باتی نه ختی خه درژایی ڕۆژانی سه مان وبه که له باتی گه درژای مژوی خه به

کی کوردو کوردستان  مه ئه تی سیاسی به رکردایه ان وسهی کوردست رگه  هزی پشمه له جگه
رپرچیگورچوبی  وبهمان بکات  که وه ته کانی نه تیه وایه ته نه مافه رگری له  به بووه سی تر نه که

وانیش   وله بووه وان دسۆتر نه درژایی مژوی شۆڕش له س به که وه  وه دوژمنانی بداته
دوژمنانی  رگریان له وان بوون به نھا ئه ی کورد ته نگانه ه ڕۆژانی ت چونکه، دسۆزتر نابت

وش  ئه  که وه ته ترین دوژمنیان داوه چی دڕنده رپه و به مان کردووه که وه ته ختی نه ر سه سه
تی  وه موو هزی نوده تا هه وه دوای ڕووخانیشی ئه له دام بوو که عس وسه ڕژمی فاشی به

هزی ،   گیریان خواردووه وه کانیانه نھا پاش ماوه ستی ته ده هوپۆلیس وسوپای ئراقی نوش ب
تی سیاسی کوردستانی باشور  رکردایه ستی کوردستان وسه ر ده سه ی گیان له رگه پشمه

ستا بوون   ڕاوه و مرۆڤ کوژه  دڕنده و ڕژمه ر به رانبه شۆڕش بهختی  سهباتی  یان سای خه ده
م فسفس  ئیتر من نازانم ئه، گیرهنابوو موجیھانیشی به و هه که  گشت وتانی ناوچه که

یدان  مه له نوسین ونه به  نه وڕۆژانه کوێ بوون بۆچی ئه ی کورد له نگانه  ڕۆژانی ته وانانه پاه
کان   کوردستانیه نه کی الیه مه ئه ی به رگه پشمه  له بوو جگه هیچ کسک دیار نه

تیان س ربه و سه دوژمنان داداوه وان چۆکیان به ئه تا کهم ئس تی سیاسی کورد به رکردایه وسه
چی   که  کردووهتی تایبه گشتی وکوردستانی باشور به مان به که وه ته شی نه دیاری پشکه به
کو  ن به  باسی کورد بکه یان وراوه شیاندا نه که بن لفه دا له نگانه ڕۆژانی ته ی له وه ئه
ی پان  که جاده راندا بوون ئستا که ی دوژمنان وداگیرکه هخان وخۆ له ندکیشیان ڕاسته هه
سوک   به رگه کانی کوردو شۆڕش وپشمه پیرۆزیه موو یانوت هه یای خاویان ئه خه  به بووه

. ن ی کوردستانی بده و ساویلکه کی ساده ن وپیشانی خه  بکهداری که ولهن  یربکه وچروک سه
ی شاخ دسۆزتری  رگه پشمه  کورد له خوله وی له تازه  ههی وه لهمومان دنیابین م باهه به

ئیتر بۆچی . ی نابتمکتر ئه وپسپۆڕترو بهتی سیاسی شاخ دسۆزتر رکردایه سه لهنابت و
زر  هه با له ری وکورته روه نیشتمان په با له باتو کورته خه با له سی کورته ندک که هه

راوز  پهوار  د که کانی کورد له رکرده کان وسه  شۆڕشگه نه والیهو شۆڕش  رگه وت پشمه بیانه
نگری  بت الیه کوردیش هه الوازی ناوڕۆشنبیری کی به  خه ن وکۆمه ک بده نیشانی خه

بن وکانیان  وڕشانهکانیان  نگری تاوانه الیهوردنیاندا بکشن بۆیان  گه بت وبه وانه ئه
 ی کورد ندین ساه کو شۆڕشگی چه مه ئه تی به یهرکردا و سه رگه ر پشمه رانبه به که
کمان دنیابین  موالیه هه که. ن که ت ئهسوا درو و درۆو بوختانی ناره وه ڕشنه ئه

ی پووپوچی  وتهزب نوسی و  ک له سیتر که مان که که وه ته ندی دوژمنانی نه وه رژه به له جگه
  . . !!؟؟ر ناگرت  وه  بانه  کورته سه  که وجۆره ئه
  . . . تی ماویه 

  جمال فتاح
27/10/2005  

  ن نده له
  


