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فاویفاوی  خهخهندێ ندێ   ی ههی هه  وهوه  ق و لکدانهق و لکدانه  نوسینی حهنوسینی حه

 ه

ی 

  ئووفئووف  ڕهڕه  همنهمن... ...  سیاسی سیاسی
  

نوسینک ) ) ١ ( سیاسیفاوی خه (ندێنازانم بۆچی الی ه
بته  تک باس بکات ده سه ده  ڕاستی ودروستی که

   که   ن نوسینه  خاوه وه،ج و نابه رانه نوسینکی تکده
ڕی  ڕین و شه  ڕاپهیشتووی دوای ر الوکی پگه گه ئه

 زبنوسو زیوو ودۆڕاوو  به ر به هه، براکوژی یش بت
رخی  کی چه مژوویه هوکرت   ده نده زه  مهشتی ترزۆر
 بووب دایکیش نه ر له  هه نگه ڕه   وههننه ردینی بۆ ده به
  ، دا مانه و زه له

  نده وه باشوری کوردستان ئه) ٢ (ی شه و به  کاتکدا ئه له،  
  نده وه تی وئابوری و ئه یه کۆمه ون وبۆشایی سیاسیل که

وار  خونده  نه  که تیادیاره تی سه ن ده وستی خاوه بھه
ک تاشیبیتو  یه وه ته  کرۆکی ئازاری نه کانیان له   پنوسه ک کهسان ئیتر که،  نوسین دنته

نگ بن و  توانن بده ده نوسین چۆن  ڕاستگۆیی بیانھنته ویژدانی پ لهکانیان  یڤه په
  ، ستنی بیان وه  سیاسییه  و ب هزره عریفه  بمه ته سه و ده شاباشی ئه

، ، ت نابین کانی میلله  ئازاره ی که الته سته و ده  چاو پۆشی له یه وره ڕای من تاوانکی گه به 
ری  گه ردا خوقا ئهشکی باشو  به ی له  سیاسییه و کیانه ڕینو درووست بوونی ئه  دوای راپه له

سانی  ن که و خاوه خۆ وتۆکمه ربه کوردستانکی ئازاد و سه  کرا که  ڕۆژکی روونی لده پاشه
می  رهه  بهڕین  ڕاپه چونکه،  دی  بردندا بته ڕوه  بواری ئیداری و به  له دسۆزوو کارامه

 دسۆزو  سه و که یش ئه رگه پشمه، ، کانبوو نفالو کیمیاباران و شۆڕشه هیدانی ئه خونی شه
م  رده تی سه سه ترین ده ڕووی دڕنده  ڕوو به  بوون که ستانه ر ده سه وشتو گیان له پاکه

  ، ، کانیدا یی ومرۆییه وه ته  نه دی مافه  پناوی هنانه له،  وه ستانه وه ده
ی  م دیده ری سته ماوه تی جه  هیممه ی کوردستان به شه و به  ئهبوو کاتک وه م ئه  به

و نازو  ر ئه سه وتن به که رانی کورد سه، عس کانی به لالده ست جه ده ئازادی بوو له کوردستان
ک   مژینی خونی خه وتنه ک ندی وبدی که وه، تو سامانی کوردستان دا روه ی سه ته نیعمه

پاساو   وو بهوت ستی بئاگاو خه ده فاوو کاربه ری خه  نوسهندێ ئیتر هه، ی  که وخاک و سامانه
ستی   برا ده ی که ناوخۆییه ڕه و شه و چاو پۆشی لهت سه موکورتی ده و داپوشینی که وه هنانه

کی  یه میوه  له  باشوری وتدا که  بنیات نا لهانکوردستانکی، ،  برای خۆیخونی خسته ده
، کات ایی خۆی وون دهوقی ئاس قو شه ونه  ڕه وه تا زیاتر بمنته  هه چت که یو ده نیوو گه گه
  یبینین کیدا ده ی خه  ژیانی ڕۆژانه ک له وه
  کۆمپانیاو پرۆژه کانیان به ی کاته کان زۆربه  حیزبی وحکومیه لپرسراوه کوردستان له

  بردن ڕوه رو کاری ئیداریو به ماوه تکردنی جه ن تا خزمه که ریک ده  خه وه کانیانه سیه که تاکه
  ،  تکدان بته  ده یه م دیارده گرتن له نهخ ئیتر نازانم بۆ ڕه 

کانی ئازادی  نسیپه  پره  دژ به کهی  حکامانه و یاساو ئه به کانی کورد ڕازی بوون رکرده سه
  شکه ی کورد به وه ته مانی کوردستان ووتی نه رله ناو په مر موسا له عه، کانن ییه وه ته  نه مافه
رۆکی   ژر ئای کوردستانا سه بوو له  ڕازی نه ڕزه و به ئه، ) ٣ (ب ره  کۆمکاری وتانی عه له

  ، ، ،  نوانیاندا بت لهر مزی گفتوگۆ ئای کوردستان  سه له، کوردستان ببینیت
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،   واتا تۆ بوونت نیه مه ئه،  م زانینه که  به مه ئه، ، ، ، نگ بین ئاخر ناتوانین بده
ردوو   هه  پکردن بوو به گاته، ، ترساندن بوو ، ،بوو ی بۆ کوردستان ئیھانه که ردانه سه
   کای وکووی له  سلمانی به م له ولیر ئای کوردستان نابت به  هه له، ،  که رکرده سه
  کاته  ده رهاته سه م به مر ئه کاک عه،  سیاسیفاوی خه کاکی  دنیابه، ، میا بوو رده به

ستورکیان بۆچنین کوردستانی  ده، کات  دهاوڕکانی باسکاندا بۆ ه نگه  ئاهه ک له یه نوکته
  ب که ره تی کورد وعه برایه، بی ره ئیسالمو دیموکراسی زمانی کوردی وعه،  عراق  به وه کرده
  ، ، رگیز دروست نابت هه
) نعم (ب)  به ( ب به  خوندکار دهتی کوردی دا سه رچاوی ده به دا لهرکوک  زانکۆی که له
ی  وه بئه، رم بیانگرت ی شه وه ن ب ئه که ده خشی کانیاندا په یاندنه  ڕاگه  ئاشکرایش له هب، 
  مو کورتییانه م که  له خنه ئیتر ڕه، ،  قییه م ناهه بی ئه به  خۆیانن سه ن که  بکه وه ست به هه
  ، ، ، ، چتیی ئاژاوه  بته چی دهبۆ

   به وه جلی کوردییه  گرنگترین کۆشکی دنیابه هرۆکمان ل  سه  که خۆشه وه وابزانم دت به
مریکا  کانی ئه رۆکه کانی کۆشکی سپی و سه رشیفی ونه ر ئه گه ئه ؟ئاخافت کوردی ده

  رپرسه و به  وه ی خۆیه  که ه  به گاله  عهووز  سه رگه و به فات به ره وا عه ئه،  وه ینه ده هه
  وه،   داگیر کردوه لبومه و ئه کانی ئه ڕه  الپه رچاویان له شیکی به کان به ستینییه له فه

و ووتی  و ماو له م کۆشکو له  له ر ڕۆژه ههوریکی لھاتو رمانبه کو فه  وهباس ئستایش عه
کی   الی خه  نیهی وگرنگییه کاتکدا ئه له، ست  ترومبلکی پیتزاو ناوه   به بووهدنیادا 

وان واتا   ئه که،   دی ته هناوه ستینی نه له کی فه  داخوازی خه چونکه، ستین له فه
  و خۆیان بهن که ستینی ده له تی فه وه کو کورد داخوازی دروست بونی ده کان وه ستینیه له فه

  زانن مافخوراو ده
، ، نی بوویت  خۆشیداو خه بیت له  ده شکه ت توشی شاگه سه ستی ده  تۆی دارده ریکه م خه به
مریکا  ئه(  یادت وه با بیھنمه؟؟؟کرد رۆک بۆش نه ی سه و گفتو گۆ شیرینه رکت به ی ده ئه

   له خوازیاری وتکی دیموکرات و ئازادن کات که  ده سانه و که موو ئه  هه پشتیوانی له
م  کی که یه  ماوه چونکه،  رکردووه به ی لهرگی خۆ مۆ جلوبه ئه ( وه ته  منه دواتر به، ، عراقدا

دام  و پیاوکوژانی سه قاوه شه،  رکردبووایه به ی له رگه و جلوبه ر ئه گه پش ئستا ئه
ی  رگانه و جلوبه  ئه  لره  که یه ئستاش زۆر ئاسووده، یانکوشت  ده سگیریان بکردبایه ده
، کات  دنیایی ده ست به  وتی خۆشیدا هه هئستا ل،  وتکی ئازادین  ئمه چونکه،  ره به له

ستووری ئستادا   ده له (یت کات وده دواتر سوپاسی ده)  ئستا عراق وتکی ئازاده چونکه
  دایه سانه و که موو ئه ڵ هه گه مریکا له  ئه  که وه من دنیام کرده. ربوو تیده  زۆر یارمه بۆ ئمه

رۆک  نابی سه ی عراق جه ی ئاینده رباره ده. وکراتین خوازیاری عراقکی ئازادو دیم که
موویان  ن و هه ت و ئایین هه وێ زۆر میلله  له که،  یه بۆچوونکی زۆر روون و ئاشکرای هه

فکی  ره خربی و شه  به رۆک جارکی دیکه نابی سه جه.  ئاشتیدا بژین  له وه توانن پکه ده
  ) ٤(. ) ی هنابت لر  جه  که  بۆ ئمه یه وره گه
تی کوردی  وه ده ( واتا وه مه که ت بۆشی ده نده وه س ئه به،  بووبیت  باش حای نه یه وانه له
نی  خاوه بویت به ده ئازادی نه به، بویت ده ند نه مه وه  ده بوینایه  نه ئمه،  بیرکه له
رین بۆ  ئافه،   کوردستانهلی  گه و سامانه ی ئه قینه نی ڕاسته خاوه که، ،  م جۆره لهتکی  روه سه
سکی ئازاو  زۆر که، ک سرۆکی کوردستان دا کردت وه ستوره و ده له ی که نازوالتانه و ته ئه

  که، ،  کردیان وه  پکه ی که و باسانه بوون ئه مانه ئه، ،  به) ی بورو گوایه
  مانه ئه، ت وه رکوک وسنور وده ئیتر پرسی فیدرالی و که، وانانیان حای کرد ڕۆژنامه

   ، ،  وه هۆنته  جوانی بۆمان ده  به وه هاته که



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-10-2005 0:46 

3 

موو  ر دواڕۆژی هه سه  له رکوک قومارکردنه ر که سه قومار کردن له ( شو ده بدو په عه
  ی میدیا نامه فته هه) کوردستان

  خاه، کانی کورد رکرده ر سه  سه  کوی کرده  سوننه موحسین جوامر ئاشکرایکرد که
  کوردستاننت) کرد شداری نه دا گۆڕی وخۆیشی به که ستوره  ده کانی له گرنگه

  کوردستاننت)  ی تانه نده کان سوتانی گه نزینخانه سوتانی به (ی حمود ده لی مه عه
  ی که گانه  ببهرو روبه  بباجو ب سه رو نوسینه و نوسه ن ئه مانه ئه، ، ی داماوی خفاو هه

  ، ، ، ، با ویژدانت حکوم بدات، کات  دهدروست  ئاژاوه
شییاندا   ڕه چاره له، کانیاندا  نوکی پنوسه بینرێ له مخۆری ده  خه  تیادیارهیانئاخر دسۆزی، 
  ، نن  ب خاوهکی کوردستانکی ب ووتو بناو خه
  . . . . . . . تی نۆبلو زۆرشتی تر ی خه وه نردران بۆ هنانه گینا ئستا ده ئه
  و پارهنگی پارت ڕه، ونوڕی کرد ت که سه نگی ده  ده ی که سانه وکه ی سیاسی ؛ ئهفاو خه) ١( 

، تدا  سیاسه زانن له دهکردن نان وستایش نھا پیاهه ته، ق نابیستن ونابینن هه، نوکوری کردو
 ،  
ی  ه وردا ههڵ باش گه  لهش ی به کار هنانی وشه به) ) ی باشوری کوردستان شه و به ئه) ( (٢ (

 ، ،  کی بینیوه  ئازابییه  باشوری وت نیمچه شک له کو به به،  چاپ و نوسین نیه
  وه کانییه فه موو تایه  هه عراق به[ بی  ره رۆکی کۆمکاری ووتانی عه مر موسا سه عه) ٣ (
،  عراقدا  له انهف و تایه و پکھاته  له ککه کوردیش یه] بی ره کۆمکاری ووتانی عه  له شکه به
 ، 

،  یه م بگه  له وه ستور خۆیان گیڤ کرده واو بوونی ده  پش ته الل وهۆشیار زباری له مام جه
  ، ، ، رانی کورد  لزانیی سه تیک بووله یش حیکمه مه ئه،  وه م دوایی هور بوونه به
    رمگرتووه  وه وه  سایتی کو ڕۆژنه له، کانی بۆش تکستی قسه) ٤ (
   
  


