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  تاح مال فه جه... ب ره رستی وشۆڤنیستی عه په کۆنه    به نگدانه کگرتوو ده یه دان بهنگ ده
  

پناوی  ی خۆی له درژایی مژوی شۆڕشگانه باشوری کوردستاندا به مان له که له  گه دیاره
بی  ره عهنی  الیه له  که باتی کردووه کانی خه وتکراوه زه ل ی مافه وه ست خستنه ده دی وبهئازا

  وت کرابوو وه  ساڵ لی زه80درژای  به  وه ی ئراقه رست و شۆڤنیستی سونه په کوۆنه
رستی  په ژی کۆنه ده  له دایه رگری شۆڕشگانه نگری به مان سه هه  له وه ئستاشه  بهمان که له گه

مان و  که له یی گه وه ته شی نهی ئاسا ته ان بیوهی چاو وه ئستاشه  به بی که ره و شۆڤنیستی عه
مان چی  که ژاره هه له گه کانیان له  ڕزیوه ا ددانههشت مان وه که له خاکو ماو سامانی گه

رستی   په چی بۆکۆنه تی وملکهس  ژرده  کوردو کوردستان به  که یانه وه ی ئه په  وهه وه نه که ئه
م  لهمان  که له  گه  بۆیه وه منتهبتی  تایبه  به بی سونه ره گشتی و عه ب به ره ڤنیستی عهو شۆ

مانی  رله نی پهبژارد  ههیش وه کات ئه ڕ ئه مدا تپه رده ستیارترین سه هه دا به ڕۆژانه
  ،  ئراقوکوردستانه

 و چاسپاوه واوی نه ته بهباشوری کوردستاندا  مان له که له کانی گه تیه ڕه بنه هشتا مافه  که
رمی  ر هه  سه وه ته ڕاوه گه کانی کوردستان نه کان و داگیرکراوه ب کراوه ره عه  به هش هشتا به

ویش   ئه واوی که ته  به کراوه ش نه ی ئراق هشتا دابه وبوودجه  وه رکوکیشه که بهکوردستان 
شكی گرنگن  ش به مانه ئه  که مانو نفوسی کوردستانه رله ندام په ر و ئه نگده ی ده پی ڕژه به
لی کوردستان  کانی گه من دنیام مافه لی کوردستانی باشور که کانی گه تیه وایه ته  نه مافه له

کانی کوردستاندا  گشت پارچه  کورد لهیکان ی مافه ردی بناغه  به بته دا ئه ئاینده باشور له
ر  ر شانی هه رکی سه  ئه بته یمانی کوردستان ئه ی هاوپه730لیستی  نگدان به  ده بۆیه

کگرتووی   لیستی یه نگ دانیش به ده قینه وه ری ڕاسته روه ونیشتمان پهکوردکی دسۆز 
کان   فاشیسته عسیه به هبی و ره رستی وشۆڤنیستی عه  په نگدان بۆکۆنه  ده بته ئیسالمی ئه

   . گشتی مان به که له دوژمنانی گهو
  یاتر پوستی بهمک ز رده موو سه هه مان له که له  گه دا که  ناسکه م کاته ئاله  چوونکه 

فیتی شۆڤنیست و  ست وبه ده کگرتووی ئیسالمی به  یه یه کانی هه ک بوونی ڕزه کیزی و یه یه
لی کوردستانی  وی گه و پته  ناو ڕیزی تۆکمه خاته لن ئه  که بی سونه ره رستی عه په کۆنه

ای ڕووخانی دو  له گشتی و حزبی ئیسالمی ئراقی که  به بی سونه باشورو بۆپشتگیری عره
م  عس بگن به مان ڕۆی ڕژمی به وت هه یانه یدا بوون وئه عس په دام و ڕژمی به سه
موو  دڕژای هه ئراقدا به  له سی سونه له  مسه دیاره، بن ناوی ئیسالمدا  له مجاره ئه

لی  ری گه رو ماوران که سه په موویان ته هه  که وه لیکی و کۆماریه مه کانی ئراقی به حوکمه
تی ڕژمی فاشست و  تایبه کانمان بوون به تیه وایه ته  نه ری مافه وت که کورد بوون وزه
گشتی  ب به ره ی جیھانی عه نای سونه پشتو په موویان به عس هه دام و به دیکتاتۆری سه

  ر به رانبه  به و گشت تاوانه  ئه تی توانیویانه بهایت ی ئراق به سی سونه له ومسه
نفال  کوژی کیمیایی وئه کی کۆمه کارهنانی چه  به یانده تا کاریان گه ن هه مان بکه که وه ته نه

ورانکردنی  مان و سوتان و که له ی گه وته چاڵ کردنی ژن و منداڵ وپیرو پککه  به وزینده
بی  ره کان دیاری عه ه کۆمه هید و گۆڕه به ی شه بجه ه هه، مان که ری نیشتمانه رتاسه سه
عس بوون  دام و به سه  که وه کانیانه ره ن نونه الیه له  کهی ئراقن بۆکوردو کوردستان ونهس

  . مانیانکرد که له گه شی پشکه
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ی  وه ڕای کرده ره  سه  ڕۆژانه  که یه بی سونه ره ر عه  هه  س ساه  زیاتر له وه ئشتاش ئه 
کانی کورد  رو شون کردنی ڕۆه و بسهکوشتن هوامن ل رده ری ئراقدا به رتاسه سه خۆکوژی له

ربکی سونی  نھا عه ی ئراق بکات و ته سی سونه له تی مسه سه  ژر ده ر کوردک ڕووله گه ئه
  دیاره،   کورده ی که وه ر ئه به نھا له ر نابات ته ده  گیانی سالم به کورده پی بزانت که

   چونکه وه ته سالمی ئراقدا کۆبوونهبن بای حزبی ئی یان له  زۆرینه بی سونه ره عه
ل  گه ستیان له ن وده که رقاوی تاوانبار ئه کانی زه ڵ وپشتگیری ترۆریسته تاکوئستاش تکه

و  یه بدا هه ره خوانین مسلمینی عه ئهکان و  فاشسته عسیه ی به پاشماوه ینی تاوانبارو بنالده
دژی  ن له که ج ئه بی جبه ره ۆڤنیستی عهرستی وش په ی کۆنه  بارنامه وه موویان پکه هه به

  چی تازه که،  کورد وه شیانهوم روی هه سه داو له که ناوچه ب له ره ی ناعهنکا وه ته گشت نه
کان  عسیه  به وکۆنهو حزبی ئیسالمی  سی سونه له رمانی مسه فه کگرتووی ئیسالمی به یه

 ڕیزی  چته کانی کوردو ئه وازی ڕیزه پ بته جدت و ئه ی کورد به وه ته کانی نه ڕیزه
  .  وه مانه که وه ته دوژمنانی نه

م  ڕوانکراو بوو چو نکه ئه کی چاوه یه وه کگرتووی ئیسالمی کرده ی یه وه م کرده  ئه دیاره 
  دروست بوونیان داوه وردی به م به  وتارکی پشترم دا ئاماژه رهیزنج ی کورد له نه گیاکه

 نخوانی  باکی ئه تاوه ره سه م له ان بۆبکهی رپی یانه  سهکی یه شدا ئاماژه لره  م پویسته به
ر جیھانی  ی ئران بۆسه کانی ڕژمی شعه ترسیه  مه رگری له  بۆ به مسلیمین بوون که

  چونکه، کران عمو پشتگیری ئه  ده وه وانیشه ن ئه الیه ر له  دروستکران وهه بی سونه ره عه
کانی  ترسیه ر مه به خوانین مسلیمین له ی رابردوو کاتک ئه ده شتاکانی سه  ههتای ره سه له

ی داگیر کردنی  شه ڕه هه یدا بوو وه په  بی سونه ره رعه ینی بۆسه  ئران و ڕژمی خومه شعه
خوانین مسلیمین  شدا ئه و کاته کرد له ئه س یان ده یتلمقه الو قودس و به ربه ف و که جه نه
کو  ری ئران و وه ورو به ی ده النه و گه بی وپاشان بۆئه ره عهنداوی  ی که وچهاشا ن کیست ده

گشتی  وقاز به کانی قه ته فگانستان وپاکستان وکشمیرو چیچان وویالیه کوردستان وتورکیاو ئه
تادا  ره سه ر ئران بوو له به موو له ش هه مانه نی بوون ئهی ئیسالمی سو وانه تی ئه تایبه به
ی ئران  و پاوانخوازییه تی دژی ئه وه م نوده بی وهه ره م جیھانی عه م کاتک ئران هه به
ل ئران  گه نگیان له  و جه  سونهیب ره  پشگیری عه عسیش بوون به دام وبه ستان و سه وه
وپاشان کانی خۆی  بییه زهه مه  دروشمه ه ل وه ز بوویه گه ئران پاش ست پکرد بۆیه ده
و  رم ڕه شکیتریان نه و پك هناو به  تووند ڕه ی به و بانه ندک له  مسلیمین ههنخوانی ئه
تورکیا ئیسالمی  ر له  گه ون بۆچی چوونکه رم ڕه تورکیا نه  کوردستان و له یبینین له ک ئه وه

  وه بته  ڕوو ئه ی تورکیا ڕووبه هزه به شکره و له ل ئه گه ک له الیه ن له و دروست بکه تووند ڕه
موو  هه به دا که که ناوچه  له هزه شکری به م له که  یهندامی ناتۆیه ی ئه وه ڕای ئه ره  سه که
لکی  لی تورک گه کیتر گه الیه له،  هزیان نییه کو تورکیا به شکرکی وه ب له ره عه

و  سالمی تووند ڕه ئی  بۆیه وروپاوه  ناو ئه ت بچنهو یانه ئه ب وه ره چاو عه  له تره چاوکراوه
  . کرا ئه وان قبوڵ نه به
دروست  خوانین مسلیمین ی ئه م باه  ئه شتاکان که تای هه ره سه باشوری کوردستانیش له له 

ستریان  هیچ کهشکری خۆیان  خۆیان وله  له  جگه ر حوکم بوون وه سه عس له دام و به  سه بوون
دام  عس وسه ل ڕژمی به گه  له تاوه ره سه  هرله و بوونایه ر ئیسالمی تووند ڕه گه ئه بوو قبوڵ نه
ترسان وخۆیا  عس ئه دام و به سه بیش له ره موو عه هه چوون وه ناو ئه و له وه بوونه ڕوو ئه ڕووبه
  . دا لالئه
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ی ڕژمی کۆماری ئیسالمی ئران  قیه تی فه کانی ویالیه ترسیه مانی مه ر پاش نه م هه به 
کرد بزانن  وه چاویان وردهخوانین مسلیمن  ئهجا و بی ئه ره ی جیھانی عه بی سونه ره ر عه بۆسه

و  وان ئه تی ئه تاکو بۆدوژمنایه  به ره ی عه رستی وشۆڤنیستی سونه په کیتردوژمنی کۆنه
 ڕووی  ر بازی و چی له  ڕووی سه نن چی لهکار ب یمین بهلخوانین مس ی ئه  ڕیکخراوه هزه

  وتنه کان که یچانیهو پاشتریش جچ وه فگانستانه ڕیگای تالیبان وئه تا له ره سه، ڕامیاری
  تی جاران که کتی سۆڤیه شکری یه فگانستان وله جبوگاندی وحزبی شیوعی ئه الماری نه په

  وه پاشان ئه، فگانستان هئ یتاو و ن فگانستان هاتبوونه بۆپشتگیری ڕژمی کۆمۆنیستی ئه
  تی و وته کتی سۆڤیه سای یه 70  نگی ساردی زیاتر له نجامی ملمالنی جه ئه بوو له

المارکی   په سوکه چۆکدا هاتو به تی به کتی سۆڤیه  بوو یه وه مریکا ئه کانی ئه کگرتووه یه
تی  کیتی سۆڤیه کۆمۆنیستی یهی   ساه70تی رژمی  کتی سۆڤیه ی یه وساوه النی چه گه

تی  کتی زۆڤیه کانی یه ته  والیه ندک له هه، سی هنا دوایدا هره فگانیش به ڕژمی ئه ڕووخاو
   هاته ره و جا سه تی ئه کتی سۆڤیه  ڕووخانی یهپاش، رگرت خۆیی خۆیان وه ر به ن سهجارا
ی 11ساتی  کاره  بوو به هو ئه، ن تی بکه خوانین مسلیمین دژایه  ئه مریکا که ر ئه سه

 بوو  وه ر بوون ئه ستپشخه خوانن مسلیمین ده ر ئه  هه ستی پیکرد که واشنتۆن دهری  مبه سپته
و  وه قانده  بوو ته که ناو بانگه  به  دوو کۆشکه مرکا که ئه ندی بازرگانی جیھانیان له ناوه
ڕووخانی ڕژمی تیرۆریست  ش به نگه جهو  ئه، ر پاکرد مریکا به ل ئه گه نگیان له  جه وه شه مه له
تی  رایه  نونه عس بوو که دام وبه فگانستان وڕژمی فاشستو دیکتا تۆری سه ری ئه روه په
  . تی تایبه وه به ر بازیه ڕووی سه کرد له ی ئه بی سونه ره عه

عس  دام وبه کانی سه ره نگه سه ر گری کردن له ڕای به ره خوانین مسلیمین سه ئستاش ئه 
تی  تایبه کوردستاندا به گشتی وله ئراقدا به تی داگیر کاری له پدانی سیاسه درژه وه

مانانی و  مریکاو هاوپه تی ئه ری دژایه نگه  سه  به بی سونی ئراقیان کردووه ره سی عه له مسه
 یان  ه جارکوت یانه تی وئه تایبه ئراقدا به گشتی وله دا به که ناوچه کانیان له گشت دۆسته

ر کارو   سه ئراقدا بننه وان له ی ئه تکی هاوشوه سه عس یان ده دام وبه  سهیت  سه ده
  وه شه لره، کوردستانی باشوردا تی له تایبه ن به عریب وداگیرکردن بده تی ته سیاسه  به درژه

کات وپشتی  ک ئهچی ئاگر المی یاری بهکگرتوو ئیس یه  وت که که ر ئه مان بۆ ده وڕاستیه ئه
رو   سه لهگشتی و مان به که له  گه م پویسته به، !!؟؟رداوه ستک به به کوردی بۆک و بۆچی مه

مان  که له ختی گه ر سه  پالنی دوژمنانی سه وریابن له  ڕۆشنبیران زۆر وه موانیشه هه
   تاوانه وه کهکگرتوو پ ی دوژمنان و یه م پالنه دموکراتی ژماردنی ئه وپشتگیری کردن وبه

ڕی ڕۆشنبیری ڕۆشنبیرانی  سدانی باوه ده مان وله که له کانی گه یه وه ته نه  مافه ر به رانبه به
کگرتووی ئیسالمی  ی یه و تاوانانه شدا ئه ئاینده له، الی دۆستوو دوژمن نت له یه گه کوردیش ئه

  .  بۆ ڕۆشنبیران وه بته مان زیاتر ڕوون ئه که له ودوژمنانی گه
تی وامان  سکی حزبایه تی ته کانی کورد دا نابت سیاسه  نووس سازه  چاره له سه کاتی مه له 

کان  له  هه وه جونکه مان دورمان بخاته که له کانی گه  نووس سازه  چاره له سه مه لهلبکات 
  وه مه که  جاریکیتر دووپاتی ئه  بۆیه وه ڕنه  ناگهنرچوو دستمان ده و کاتک له یه کاتیان هه

رکردکی دسۆزی باشوری  رشانی هه رکی سه یمانی کوردستان ئه لیستی هاو په نگدان به ده
ر  ن هه الیه کگرتوو له  لیستی یه  دهنگدانیش به وه که گشت بیرو ئایدیایه  به کوردستانه
  . تی بهتای باشوری کوردستان به لهوگشتی  مان به که وه ته نه  له رچاوه  تاونکی به وه کوردکه

  تاکهماندا  که له پناو گه  له ڕشتووه  خونکی نه ی دۆپه وه  له کگرتووی ئیسالمی جگه یه 
ویت  یه  ئستاش ئه  تاونه  بۆیه وتووه که ر نه پناوی ئازادی کورد دا زیان به دینارکشی له
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و کوردیش  وه رستی ئراق بکاته په بی شۆڤنیستی وکۆنه ره  عه سلیم به کورد وکوردستان ته
دواییدا  ن له یجازهئبی ماری ب  ره رستی عه په کۆنه  بدات نه  الیهو نگی خۆی به بت ده هه

  ..  هیچ دادک نادات وه ز بوونه پاشگه
  جمال فتاح

21/11/2005  
     ن نده له
   
   
    


