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  وهوه   نوده نوده  سیخوڕهسیخوڕهس
  

-ناوی د تی به وه کی نودهیخوڕ
پانانی  بهید قادر  مال سه که
ی  وڕاوهمان  که وه ته  نه یارانی نه

  قینه پزی ڕاسته مکی به وه   پم باشه  بۆیه زۆری کردوه
ند  رچه هه. وه مه  بده خۆشه رون نه  ده هم سیخوڕ به
خۆشی  توشی نه  که خۆشانه رون نه ده سه  که وجۆره ئه
مرۆڤ خۆیان  نین که وه رونی بوون شایانی ئه ده

 ی سایتی وه ر ئه به م له بکات به ماندوو پوه
و تاهیر ساحی سیخوڕی میتی تورکیا  ئیتعاتپۆست
ردوو  پستی هه  پ بهمکی  وه پم باشه   کردبوو بۆیه تیه وه  نوده هم سیخوڕ شانازی به

  .  وه مه  بدهسیخوڕ ه که

  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه... ...       یهیه  ریان ههریان هه  پانهپانه  کانی کوردکانی کورد  تییهتییه

  
  و زنجیرکراوه کشراوه و چوار مخه قار کراوه قارشه مان شه که تای نیشتمانه وه له. . تا ره سه 

ران  می گورچوبی داگیرکه  کۆتوزنجیر بپسنن ووه ویانداوه مان هه که له کانی گه ڕۆه
موشیوازکی  هه  به کردووه قکردن وکوشتارمان درغیان نه  له وه له منانیش جگه دوژ وه نه بده

و ناشرینترین ئاکارو  ترین شوه ڕندانهد  به ویان داوه تی مرۆڤ هه ریه نه و دور له نامرۆڤانه
  .ن مان بکه که له تی گه وشت دژایه دزوترین ڕه

  
ک  تی تروسکاییه ندا کورد توانیویهکی کوردستا یه پارچه تای له وه لهتیش  تایبه به

مان  که وه ته گشتی ودوژمنانی نه یارانی کورد به بکات نه مان هه که وه ته ستی نه ربه بۆسه
ی  شه وبه  له وتروسکاییه ن ئه ده وڵ ئه پدا هه چه ڕاستو به  خۆیان وبه ته وتونه تی که تایبه به

  . ن کوردستاندا خامۆشبکه
  

  تیانه ودژایه کک له یه.  شکرابردووهزۆرشتی نھنی وئا نایان بۆ پهش  وخامۆشکردنه بۆئه
کوردن  ناو به کان که تیه وه  نوده  بۆجاسوسه نابردنه  په ساوه دوژمنان پی هه که

ی زۆر نزیکیش  نمونه. کانی کورد باتگو سیاسیه  خه تیه سایه دارکردنی که که بۆله
ید قادری سیخوڕی  مال سه که-و د ری سیخوڕ یق پشدهف  ڕه و ڕاستیانه لماندنی ئه بۆسه
ک  یاندنی سیخوڕی وه ند ئۆرگانکی ڕاگه ڕای دروستکردنی چه ره  سه مه ئه.  تیه وه نوده
تی  وه ک سیخوڕی نوده کۆمه  که پستیانه ئیتعاتپۆست پبه ی کوردستان پۆست که نمونه

  . کانی  شۆڕشگه تیه سایه و کهمان  که له هوای گ ی ڕه  ودژی کشه وه ته تدا کۆکراوه
  

شوازک  ر جۆره هه ران به مان دوژمنان وداگیر که که له باتی گه درژایی مژوی خه  به دیاره
ڕیگای خودی  یان له ودانانه وهه شکی زۆر له نگی کورد به  بۆکپکردنی ده ویان داوه هه

شتای پیاوانی کورد  دا هه سه ی ڕابردوو له ده شتاکانی سه هه بۆنمونو له.  بووه وه کورده
عسی  تی بۆڕژمی به تایبه ران به کوردستانی باشوردا جاشوسیخوڕ بوون بۆ داگیرکه له

 سیخوڕ  کو دوو ده ک یه نه ین که که ڕوان نه بت چاوه ئیتر چۆن ئه. رست زپه گه فاشستو ڕه
یدانمان ودرۆبوختان   مه بته کهشین  سیخوڕی دیکهزاران  وههدان  ڕوانی سه کوچاوه به
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ی  ستن وپرۆژه به مان هه که وه ته باتگی نه کانی خه تی سیاسی کوردو خه بۆسرکردایه
سعود بارزانی  رۆک مه هس ن ج بکه مان جبه که وه ته م تکشکاوی دوژمنانی نه رده هه
تی  رایه ڕابهپارتی دیموکراتی کوردستانیش و  رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانه سه

تا ئستاشی   هه وه دروست بوونیه  له لی کوردی کردووه ی گه ی ڕزگاری خوازانه وه بزوتنه
  . لدابت گه له
  

گرنگی  ره شکی هه به زانن که شتبن ئه واتای شۆڕش وشۆڕشگی گه ی له سانه وکه  ئه دیاره
تیش وتانی  تایبه شگ بهالنی شۆڕ ل وتان ودۆستانی گه گه  له تی شۆڕشه شۆڕش دبلوماسیه

دوژمنانی  وری به رچوارده کاتکدا هه  له  شۆڕشی کردووهداکوردستان له زلھز کوردیش که
  وه له تی جارانیش جگه کتی سۆڤیه مانکاتدا یه هه  درابوو له وره خت ده رسه و سه دڕنده

تو کوردستانی   خۆرههشی کوردستانی ردووبه هه بوو له ی ئمه که نزیکترین زلھزی ناوچه که
ها دوژمنی شۆڕشی کوردستانی باشور ڕژمی  روه هه، ل کورد گه و له هاوسنور بو وه باکوره

کتی  م یه ر ده وسه ب ئه ره عسی سۆشیالستی عه بهخۆی ناونابوو پارتی  عس بوو که به
توانت  ر کورد ئه کام پوه به.  بوو  سۆشیالزمانه وجۆره ی ئه ناو قه تیش به سۆڤیه

ندی دبلوماسی  یوه بت یان په تی تدا نه کتی سۆڤیه دا شۆڕشبکات وپرسی یه رمه وهه له
ندی شۆڕشی ڕزگاری  یوه په  ش دیاره مه ئه. بت تدا نه کتی سۆڤیه ل یه گه وڕامیاری له

نھا  و ته ندی سیاسی ودبلوماسیه یوه نک په ت والیه وه ر ده ل هه گه لهمان  که له ی گه خوازانه
دانین  و ئاسته ش له انهسیخوڕ ه م که کیتر ئه یه الیه له. و هیچیتر ندی کورد بووه وه رژه بۆبه

تی جاران وشۆڕشی کورد  کتی سۆڤیه ی یه ندیه یوه وپه ی ئه  ناو درژه تاکومن بچمه
ود سع رۆک مه نابی سه جهتی  رۆکایه سه تی پارتی دیموکراتی کوردستان وبه رایه ڕابه به

می دادگا  رده به توانم له  من ئه  تاوانبارانه هم سیخوڕ نی ڕۆژی دادگایی کردنی ئهبارزا
ر خۆیی  سه وله وردی  تی جاران زۆر به کتی سۆڤیه کانی شۆڕشی کوردو یه ندیه یوه په
ندی  یوه ش په ندیانه یوه پهو ئه، سعود بارزانی رۆک مه نابی سه ک جه قنم نه چاوتان بچه له
تی  کتی سۆڤیه کو یه ل وتکی زلھزی وه گه  له که یه وه ته سی دبلوماسی شۆڕشی نهسیا

دوای  ک له ت ویه یهڤکتی سۆ یه  له بووه ری هه ندین نونه چه پارتی وشۆڕشی کوردیش. جاران
ی  ن تحدای ئوه ژیانداو ئاماده  ئستا ماون له رانه و نونه شکی زۆریش له ک گۆڕاون وبه یه
می  رده  به  هاتنه ه ی بووده ر ئوه گه ن وئه که کیتر ئه بایه ر کورته تی وهه وه سوسی نودهجا

یان  رانه وه ر ستی داد په بن و ده و دادگاده  ئهی وانیش ئاماده شک له  به وکاته ئهدادگای کورد 
تی  وه کی نو دهوڕ سیخنگی رهه فه نھا له ته  وه کیتر ئه الیه له. ن که ڕتاندا دهۆچاوی ش به
  . ن م بده ه قه ی لهسیخوڕ ڕشکی ڕزگاری خوازی بهۆ شماسی باتی دبلو خه  که دایه ک ئوه وه
  

، ت ژیه مسا ئه وتی نه  له تیه وه  نوده هم سیخوڕ  ئه م که بکه وه به  ئاماژه پویسته
سگای  هزترین ده بها مس تی نهکانی و یهسگا سیخوڕ دهوروپادا  موئه ری هه رانسه سه له

کانی دانیشتوی وتی  گشت کورده داوای له  که ته وروپای خۆرهه  وتی ئه  تاکه وهین سیخوڕ
مسادا  کانی نه سگا سیخوڕیه ل ده گه ندی سیخوڕیتان له یوه  په پویسته  که مسا کردووه نه
ئامری سیخوڕی  بهسیخوڕی  (ڕتوکی  په بواننه، ش م ڕاستیه لماندنی ئه بۆسه. بت هه

وتی  ر کورد له سه ی سیخوڕی له رباره زانیاری ده) مشک وپاراسایکۆلۆجی  له وه ولکۆینه
  .  دا2000سای  ژ جاف لهاڕزدار ئام نوسینی مسا له نه
 سیخوڕانی  وره گه کات که ئه وه باس لهدان پدانانی خۆی  یدقادری سیخوڕ به مال سه که-د 

سکدابت یان  واوک زانستی له ره ی سه وه  ئه دیاره.  الی ته ئیسرائیل وڕوس چۆن هاتونه
راتی وجاسوسی  وری مخابه  ده زانت که  ئه وه وروپا ژیابت زۆر چاک ئه ئه تی له تایبه به
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م  ئه. کانی ئیسرائیل یهتی وسیخوڕیرا سگا مخابه تی ده ایبهت  به نی وداپۆشراوهند نھ چه
کچکی میسری   بهش تی یاساییم پشکه یارمهند ساک  واپش چه که. ت  ئه رزه  به پیاوه
. جاسوس زۆرکرابوو به ننا به ڤیه تی ئیسرائیل له فاره رکی سه رمانبه ن فه الیه وا له  که کردوه
یکم ا د وه ویتری وت ئه ککیان به ڕهاتن یه شه به س ویست وتی دووکه رانی خۆشه خونه

   نیه یکت فاحیشهار د گه ری وتی جائه رانبه ی به وه  بینیبوو ئه خانه فاحیشه دایکتی له
وت  یه  دکتۆر سیخوڕ ئه یره ڕاستی سه به. تا دایکی من ببینت  هه خانه فاحیشه کرد له  چیده

تی سیخوڕی ئیسرائیلیش  وه ودهسیخوڕی ن  له نابت جگه ر جه گه  چاوی ک ئه خۆڵ بکاته
  . !!!؟؟؟ بۆتۆئاشکرابوو وجاسوسه چۆن ئه بیت چۆن جاسوسکی ئیسرائیلت ناسی وه نه
می خۆی دیموکراسی بوون وڕاستی خوازی  ده یدا دکتۆرسیخوڕ به که کافامیهکیتری  یه بگه له 

وا  کاک شوانم وت که همن ب2000هاری  به له. ت  وئه وه کارته سرور بارزانی دووپات ده مه
چی کاک شوان   که وه مه بکه کان دووباره ته مووتۆمه سرور بارزانی ببینم هه م کاک مه ئاماده

تی  ڕایخۆیه  نوسیوه ر ئمه سه رچی له ت هه سرور بارزانی ده ڕز مه وابه یاندم که پی ڕاگه
  . ی یاساییش ناهاوژین دژینگاوک هیچ هه ر بن ناگرین وه ئازادی ڕاده ڕگا له  ئمه وه
  

ی  ومرۆڤانهی ستی دیموکراس هه  پله مه  وهو  ئه  ناشیرینه م سیخوڕه ڕز ئه رانی به خونه
وگشت درۆوبوختان  ڕای ئه ره سه.  مداوه ه قه ی لهیو الواز ه هه سرور بارزانی به مه
مان  که وه ته  نانی دوژمنانی نه وهرمان وپاپ فه  به ونه  قیزه م سیخوڕه  ئه  که سراوانه به وهه
زیاتر  یان که که باتگه  خه ماه سرور بارزانی وبنه بارزانی وکاک مه سعود رۆک مه دژی سه که
مان  که وه ته ستی نه ربه  بۆسه رخانکردووه ی پیرۆزی بارزانی خۆیان ته ماه  بنه  ساه170  له

ن ما که وه ته گانی نهان وڕوناکبیرو شۆڕششاهیدی مژو ومژونوس ن به ده وقوربانی بۆئه
سرور بارزانی  ی مه یه  جوامرانه  نیشتمانیه وسته و هه چی دکتۆر سیخوڕ ئه که. گشتی به
سرور بارزانی وپارتی  هزوتوانای مهزانین  موشمان باش ئه هه. ژمرت ی ئهیالواز به

و هزو توانای  نده تی چه اسیهتبی سی که ندامی مه سرور ئه مه دیموکراتی کوردستان که
 سرور و دکتۆر سیخوڕ اوازی کاک مهم جی به.  نده  چهکو دکتۆر سیخوڕ اسوسکی بنرخی وهج
ید سیخوڕیش  و سه به ده ن ئه کی شۆڕشگی خاوه یه ماه ی بنه رده روه سرور په  مه یه وه ئه
رچوار  مساو روسو هه ئیسرائیل ونهکانی  سگا جاسوسیه و ده کانی بگانه ته فاره مۆی سه سته ده
  . . ین وهتد دام حسه تی تورکی وئرانی وسوری وئراقی سه فاره سه

کان  و تورکه تورککی زۆری تدایهمسا  وتی نه م که بکه وه بۆئه بت ئاماژه کیتر ئه الیه له 
ندکیان   وههن که رستن وجاسوسی بۆوتی تورکیا ئه زپه گه زۆریان تورکی ڕه ره ی هه زۆربه
خانکردبت ر ید سیخوڕ ته زۆریان بۆ سه کجار کی یه یه  پاره نندن وهیچ دوور نیه مه وه زۆر ده
سعود  نابی کاک مه زی جهر تی به سایه که  یان بۆبنوست وشاخ بگیرنته و وتاره تاکو ئه
وای دام  ندک هه م ڕۆ هه رتم ئهگل  گه ندی له یوه نا په ڤیه ڤاکم له من هه وه. بارزانی

ر  گه ئه. م که ران ئاشکرائه ی بۆخونه ک دووبگه دا یه لره مال سیخوڕ که ی دکتۆر که باره له
کانی  کورده وسیخوڕه و سیخوڕه تدا باسی سیخوڕی ئه کی تایبه یه نامیلکه بت له وداش هه مه

کاتژمر   له21/4/2002ی ڕۆژ دکتۆر سیخوڕبن له ت به م ئه ڤاه وهه ئه. م که  بۆئهترتان
ل  گه لهنا  شاری ڤیه له) ڤست بانھۆڤ (ی ئیستگه یانی له به رله سه ی قه  ده11:20

 باسی چیو  وه  ئه که یشنه کی سته یه  گۆشه ستا بووله دا ڕاوه که رزه  بابه  نھنییه دووپۆلیسه
ڕۆژی داد گایی  نابت که  جه بۆجاسوسی کی زۆرزیندووه یه  نمونه مه ئه. کرد گبیری چیتان ئه ته

الی  مساو له ری نه شاری شتایه له.  وه ڕووت ببته  ڕووبه یه ش ئاماده ڤاه وهه کردنت ئه
ستبوو  به و درۆو بوختانت بۆهه. د. دکتۆر ک ت دابوو له که هراویه ژه مه ه پۆلیسی نھنی قه

مسا  ر ناچاربوو نه شتایه  له وه هن پۆلیسی نھنی الیه ند جار بانککردن له  دوای چه قیره تافه
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 ناوی  بۆیه. ی سیخوڕی دکتۆرسیخوڕ بوون  دوونمونه مانه ئه. مانیا ت وبچت بۆئهجب به
  وه ته ده یتو ئه که ی من کۆپی ئه که زانم نوسراوه  ئه  چونکه نوسیوه واوی نه ته م به ره وبراده ئه
. ر داوای خۆشی بوو سه هاله روه یت هه  بکهق ی پله وش جگه مانیا تاله پۆلیسی ئه به
ک  وه. گرت نمای نماڵ دزی گرت دز خاوه تاخاوه. ت  ئه یه کی کوردی هه یه له سه مه
تی وسیخوڕی کردن بۆدوژمنانی کورد  ر ئستا جاشیه سه وتارکی پشوترمدا ڕوناکیم خسته له
و   له ککه وڕیش یهید سیخ  سهۆدرن ئاخر م  به  گۆڕاوه وه رنته ته کانی ئه هۆی سایته به

  .  انه مۆدر سیخوڕه
  

  رمه ی بارزانی پیرۆز پیان شه ماه سعود بارزانی وبنه نابی کاک مه زانت جه  ئه دیاره
کی  خوڕو خهسانی جاشوسی می که ده م له  و ده وه نه  بده رانه رو گوجه جه و گه می ئه وه

ر چی پالن  بباج هه  وابه  دنیایه وه له ید سیخوڕ که نابی سه  جه  بۆیهرزان بنن واهه
سایتی  لهمان  که له گهوای  ی ڕه و کشه رکرده دژی سه  له رانی کورستانه ی داگیر که خشه ونه

چی  رزان چۆن وبه سی واهه نا که ده.  وه  خواره یدا دته غاوه له وست وبهن ئیتعاتپۆستدا ئه
ڕیزترین   دژی به وه کاته نوستو بوی ئه ستراوی وا ئه هب ک درۆبوختان وهه یاسایه
   . مان که وه ته ی نه رکرده ترین ودسۆزترین سه زه ربه وجه

  
مامۆستای   کوردستان ببیت به وه  بیته هو  پیسه و پاشاه نیازیت به نابت به کیتر جه الیه له 

   ڕۆشت که و کوردستانه  ئه تازه  یخۆی تاه ینه بت پت بم ئه ئه. گوناحی زانکۆ ئای که
ژی دادگایی کردنت ۆبت پت بم تار ئه.  وه ک تۆ تیدا جگای ببته جاشو سیخوڕی وه

  . . . نیازی دیدار کوردستان به له
  جمال فتاح

4/10/2005   
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