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  ربوارربوار... ...   ریایهریایه  فای هیجری دهفای هیجری ده  ن کاک مستهن کاک مسته  دهده
  

ی حیزب 13ی فای هیجری سکرتری کۆنگره رز کاک مسته  پش به وه ک له یه ماوه
ستی  به مه. هنا کان پک رگه  و پشمهندامان  و ئهری کانی ربه هکادر، بۆ کی یه وه کۆبونه
  ند و کۆسپه گیروگرفت و که ر سه  باس و ئاوگۆڕی بیروڕا له که وه تیی کۆبونه رواه

  دا هنا که  وه فا ددانی به دا کاک مسته کانی تای قسه ره  سه له. کانی حیزب بوو نوخۆییه
موان تاڵ   هه ی حیزب ژیانی له13ی  دوای کۆنگره وای ناخۆشی ش و هه ئاۆزی و بوونی که

  ر له م هه  به زعه م وه کھنانی ئه هۆی پ ته رموو ک بووه یفه نابیان نه ند جه رچه هه. کردبو
 کاک   که بیریان هناوه  وه که وه شداری کۆبونه  هاوریانی به شک له بهکانیدا  ی قسه درژه
  .   بووه زعه م وه ری ئه فا بۆخۆی پکھنه مسته

  
وای پش  وهه ش که: م که یه. ستی تدا بوو به ک س مه ر یه سه فا له کانی کاک مسته قسه

: م سھه. ندی و تاقم دروست کردن به سته ده: م دووهه. 13ی  می دوای کۆنگره پلینۆمی پنجه
  . رایی  گه ناوچه

  
نابیانی  یشتنی جه ت گه سه  ده ی به ناسیبا و شوه فای نه سک کاک مسته ر که گه ئه
م  فا ئه  کاک مسته شونک م له به، دا  و فیتوو بۆ لده په عاتی چه زانیبا بشک نیو سه نه
ی  که فا و تاقمه زانن کاک مسته  ده که وه شدارانی کۆبونه موو به  هه  که رمووه ی فه رمایشتانه فه

یان  ه  چ کارکی ههیون تگه ئستا ئیدی بۆخۆشیان   بوون که زعه م وه ری ئه خوقنه
  ی له که ده باسی  وه یه ی بزار نابت به ی جه زعه م وه رز خۆ ئه فای به کاک مسته.  کردووه

   ل ناهنی؟ بۆ وازی راپه  خه نده وه ر ئه گه  و ئه ستی خۆته  و خوقاوی ده باریوه ئاسمان را نه
 مافی  کرد که نابت ده  جه ی له وه نیا داوای ئه رت ته رانبه نی به م الیه پش پلینۆمی پنجه

ندامان رزی ل  شکیالتی ئه تی ته یهمن ب بپارزرێ وئه ندامانی حیزب ب جیاوازی ده ئه
م  به. ندامان ب رکی حیزبی بۆ ئه سپاردنی ئه ی ئه نیا پوانه ته، بگیرێ ولیھاتوویی

ندی  ی ناوه ندامانی کۆمیته ی ئه ست خستنی زۆرینه ده ست کردن یان وه کده یه نابت بیری جه
زیزی و کاک  ی عهنوان کاک خالید  نا ک نازان له ست بو ده به ی خۆتت ال مه که بۆ تاقمه

ست کردنی حیزب یانی کردنی  کده یه  زانی که ش ده وه  ئه دیاره. ھاتووترن؟شاهۆ کامیان ل
  .  شخ نابیشت به  بوونی جه وقا  خانه حیزب به

  
نگ  س بکا ده موو که م هه نابت بکه رزی جه ب عه ندی و تاقم سازکردن ده به سته ر ده سه له
  سکت له س ده  ئوستادی و که قه ندی دا مام حه به سته  ده چونکه له، ۆ بن بژینگتۆ بچ ئه

نابت  م ترسی جه ین چی؟به زانین ده ردوکمان ده شی ناوێ هه وه  هنانه گه به . دوو ناکا
و   ترسیی کردووه  مه ستت به  هه ی که وه  بۆ ئه وه رته گه  و تاقم ده سته  دروست بوونی ده له
و  ب و ئه رزۆکتر ده ت له که ته سه ی ده  رۆژ پایه  رۆژ به الک و ته که   حیزبت کردوهزانی ده
  م دۆپایه ئهرۆژک ، نابت رازی نین ی جه ی سیزده وای دوای کۆنگره و هه ش  که ی له سانه که
  .  وه گنه ی خۆی ده قینه و هی راسته ره خوارێ و حیزب به  ر شانیان دننه  سه له
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نابت  ی جه و شاره کانی ئه رگه  پشمه  که وه بیرت بنمه ب وه رایی ده گه  ناوچه ت به باره سه

م  لماندنی ئه ۆ سهو و ب  باکوور تا باشووری کوردستان خونیان رژاوه له،  زۆرت رق لیانه
  خونه وه) جنگ در کردستان (ی  یان نامیلکه  ئارشیوی حیزب بکه شم بۆ چاوک له یه قسه
خونی خۆیانی ل   ماوه ی کوردستان نه شاخ و دۆ م شونه کانی ئه رگه  پشمه زانی که ده
  نابت له د جهزان ته یان دهوان دوژمن  ئه و کات که ئه. ن که نهخت  رژن و گیانیان به نه
دا '' کوردستان سایت '' ڕی   ماپه ت لهکی ئاالنی کوڕ هی هاور کرد که ت ده وه ر دا ئه نگه سه

  نده وه نده ئه به و مه کی ئه نابت و هاوبیرانت دژی خه دی جه داخ له. بۆی نوسیبووی
کی   خه چونکهر  گرتبوو هه تان رانه'' ید قادر ی سه شوانه'' ت  نانه  ته  که ئاشکرایه
   کارکی کرد که رمی شوانه شزانی ته خۆ ده.  تان نیه  چاوی دیتنی  ئوه  که که یه ناوچه

  . ی بارامی بۆیان ناکرێ ک کاوه دان زیندووی وه سه
  
، نابت  جه  گرتن له خنه  ره ن به که ست ده ندامان ده کاتک ئه، ماندا شی پرسیار و وه  به له
 پشتر پیاوی   که ناوی عیرفان  به روشانه  ده و کک له بن و یه زم ده کانت جه روشه ده
ال   پیاوی مه بوو به، یان داخست زاده  و کاتک دوکانی موفتی  بووه زاده دی موفتی حمه ئه

  چته نابت ده  جه رگریکردن له بۆ به،  نابته و ئستاش پیاوی جه،  وبیاره وه  ته کرکار له
گ پیس   دمی سه ریاش به  و ده ریایه ک ده فا وه کاک مسته'': رم فه و دهپشت میکرۆفۆن 

  . ''نابی
  

  نیشتمان فرۆشسانی  که گ له خوی ترین سه، م رز که ت عه وه ب ئه کی ده پشه
ال   ومه زاده دی موفتی حمه ئه. ی ناکا که نه  خاوه ت به یانه خهت  گ قه  سه چونکه،  فتره ره شه به

ی  وه  ئه ت به باره سه.  کورد دابوونشی  له  له په  کۆشی دوژمن وکه ه پاش ل میشه هه ،کرکار
ک  ی نه که  ئاوه که) ڕ حمه ئه (ریای م ده ریای به تۆ ده کا ئه راست ده، ریای نابت ده جه
ند بای  مه سترکیش ئه ت  قه به، هله ریا سه ده ر گه نا ئه ده.  وه یش لی ناخۆنه ئاژه، ر شه به
   قسه رمانه وا بشه !!سکی ئاوا رابردوو ڕوون هشت که ت ده  و نه داوه مت ده وێ وه ر له هه

ر  گه ئه. ندامانی حیزب بکا  ئه تی به  و بحورمهجواب ب رت وه سه  له یه م شوه بکا و به
کی  یه دۆدانه ،ودوو ب س،  ر جوتیارکی کورد بکردبایه  الی هه ی له یه و قسه عیرفان ئه

)  ڕه حمه ئه (ریا م ده ی ئاوی ئه نده وه ئه کاک عیرفان  م وادیاره به. درا  دم ده ڕی له ته
  . ریای بی ک تۆ ده ردکی وه  فه  قانع بووه  که وه ته خواردوه
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