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هیواداریشم !! !نجامیان دا ش ئه مجاره  ئه میشه ک هه وه،  بوول شانی گهر   سهرکی  ئهی وه ئه
  مبار هدی خالید خه مه ...  !!کانیان نه فا بن بۆ به  وه تی سیاسی کوردیش به رکردایه سه
  

به ، کانی کوردستان  سیاسیه م نیه که هزه کی که یه  ماوه
انی کوردستان و پارتی دیمکراتی کتی نیشتیم تیش یه تایبه

 دوچاری ت میله، دابژاردن شی هه ی چاوی گه کوردستان و له سایه
ی کام  له سایه، زانی له ئامزی کامیاندا یده  نهرسوڕمان هاتبوو سه

ست به بونی  ک هه یه رموو گوڕیه بۆ ماوه و گه دا بهیانسۆز و میھر
و  زانرا که به ونک ده ندکیش به خه ت الی هه نانه خۆی بکات و ته

ن   الیه ی له ر ڕۆژه ڵ بکرت و هه کانی کۆمه جۆره حیساب بۆ تاکه
وه گوێ بۆ   و به تاسهبکرتکیان ل بانگھش وه ب رۆککه سه
تاری  میاندا قه رده  به ندا له  دوای به ن به  و بهبگیرتکانیان  ویستی و داواکاریهپدا
رگکی   جل و به وه یاد که کاتک به شھورم دته ی مه تکی مهرها دا سه  لره!ست به ده
واو  چت که رموی ل ناکات و پاشان ده س فه بینت که ده، بته میوان وه ده ژارانه هه
رموی ل  وه فه رمه  گه موو ال زۆر به هه، وه میوانی پۆشت و دته کی جوان ده یه ته سه
وه  ن چۆن ئه ده، رموو بخۆ ل فه ست و ده گرته ده ی ده واکه ویش چمککی که ئه، ن که ده

من هیوا ! !ک خۆم  نه مه که ر خاتری جله  به م خولک و خۆیه له ت ئه ده، خوات خواردن ده
تی  ردوو حکومه کان و هه نه تی الیه رکردایه ن سه  الیه ی له یمانانه ن و په و به خوازم ئه ده
حیزب ت  قه  هه  چونکه به!بوبن نگ نه ا بۆ سرنج ڕاکشان و کینی دهنھ دران ته وه ده رمه هه

رزاری   قه قاقای له هکتی نیشتیمانی کوردستان تا بن له ناویاندا یه، کان  سیاسیه نه و الیه
تش الدکانی  ی کوردستان بوو به تایبه ره ماوه و جه ر ئه له دوندا هه، قوم بوهنوتدا  میله

 و وهنوسی شۆڕشی نو نوسی به چاره ریب کردن و گرێ دانی چاره ری هاوتهربا کوردستان سه
ری  له کاتی شه کرد و ش ده کاندا به ره  ده به زره رگه جه ڵ پشمه  گه می خۆی له قوتی ده

 و رز دروست کردن ته  مه کانی الدێ جگه له خه، وه  کایه آتی هنایه ناودشدا که یه
له ، کانیان سه تکردنی براو که  جگه له خزمهژنانیش، رگه  پشمهنگان له هاوشانی هزی جه
موو   و له پاش ههکانیان یانده ڕۆه گه دهکیان   نان و ئاو و فیشهشدا به کۆی خۆیان نگانه ته
ر  کیش گه ه ر ڕۆه هه، دا ده دا هه رگه ر پشمه  سه ر شاباشی به ماوه ڕکیش جه شه
کانی خۆیاندا  کانیشیان له ماه  زامارهزانی و هیدی خۆی ده شهس به  موو که هیدبایه هه شه

  ! !وه وانده حه و دهکرد  ت ده خزمه
وه که  یان بیر بچته وه کانی کوردستان ئه  سیاسیه نه  بۆیه نابت ڕۆژک له ڕۆژان الیه

یان وه بون کانی کوردستان له پشتیانه شه رکه  سه ک شاخه ری کوردستان وه ماوه ر جه گه ئه
 مانی کوردیمان ڕله ت و په رگیز حکومه هه، شت گه ده ی نه م ڕۆژه رگیز شۆڕش به هه، بوایه نه
کتر  ی یه  و ئاوتهوه گرێ درابوون  جۆرک پکه ر به ماوه چونکه شۆڕش و جه، بینی ده نه

ی  گارهو ڕۆژ ی ئه که ره خۆڕاگره ماوه کتی نیشتیمانی کوردستان و جه ر یه ر هه گه مه، بوبون
شی  و به که ر یه کانی تریش هه نه دیاره هز و الیه! !ن ن و له قابی بده ی بکه بتوانن پناسه

ه و  هبم کۆم  من ئاگاداری ی که وه م ئه به، بوه کی خۆیان هه ری و خه ماوه ی جه خۆی بنکه
  . رمیاندا رکوک و گه کانی که ک بوو له ناوچه. ن. ی
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بت و بۆ  ڕ ده ند قۆناخکدا تپه  به چهوه زراندنیه تای دامه ره له سه موو شۆڕشک  هه ڕاسته
و  بژرت و دروشمکی گونجاو بۆ ئه ده بات هه ر قۆناخکیش شوازکی جیای خه هه
کتی نیشتیمانی کوردستان و  زانین یه مومان ده هه ؟!وه کاته رز ده  بهی که باته ی خه مه رده سه

کانی  نجه ی په  ژماره ستیان پ کرد و به وه ده ی کوردستان له هیچهران نجده ی ڕه ه کۆمه
ۆن لبوایه چ  نهل گه مخواری و دسۆزی و خهرم  ر ئامزی گه گه جا ئه، ژمردران ست ده ده
دان  رمیان و کوستان بۆ دوژمن بکاته گۆڕستان و سه گهی که  و ڕۆژگاره یشته ئه گه ده

  . مار بکاتردی بۆ مژوو تۆ به داستانی نه
ری  ماوه ر سکی جه  سه له،  شاخ بوین تا له  ههین که رامۆش بکه و ڕاستیه فه ناشکرت ئه 

و  ۆڕش ش بهکردن ک   له کۆمه ل جگه تا له شاخ بوین گه هه، ژیاین باتگی کوردستان ده خه
، کرد ه د ڕوانی هیچ پاداشتکی له شۆڕش نه چاوه، تی رگایه کانیان بۆ پشمه هاندانی ڕۆه

   !وری بوود ی نه م ڕۆژگاره کیسه ۆ ئههیچ تاککی کورد بتا له شاخ بوین  هه
 چی هشتا که، الحین به تی زه سه ت و دوو ده نی دوو حکومه مۆ که خاوه م تاوانه ئه  به
چی تا ئستا به  که، رگه بوون ی هزی پشمه  و بنکه ی که النه و الدیانه شکی زۆری ئه به

کانی ویژدان  یشتوه و چاوه گه وه پییان نه دانکردنه ستی ئاوه ده وه و ته ماوه یی هوران
مان  خه کان خۆیان یه ین که ئاواره مانتوانیوه کارک بکه هشتا نه، !!وه  یانیان خۆندۆته نه

یه له  زۆر شت هه، کان رکوک و الدێ ورانکراوه وه بۆ که ڕانه ن بۆ گه بگرن و کبک بکه
 چونکه  زوه وانه که هشتا بۆ ئهکرت  ش ده کرت و پشکه کاندا ده  له مژه ئازادکراوه شاره

ین و  نه الر بنیات ده زۆر ته! !ین نجامیان بده مه که ئه رده زۆر کاری گرینگترمان له به
 ی که دان خزان له شاره  سه رکوکدا به چی له که که، ک له نی فه شکه نیه که گه ریان ده سه

کاندا  عریبکراوه که ته ڕه ندک له گه ژین و له هه  له ژر چادردا دهک ئاواره  وهخۆیاندا
ر له  گه ئهبت  بۆ ده موو ڕۆژکیان مردنکه  ههر و ده ستی قه  ده ته  و دراونه ج کراون نیشته

و ولر   ئۆردوگاکانی هه لهی که  چادره و کۆنه ره  بهرکوکی سانکی که  کهترسی ژیانیش
  ؟؟؟!برنب بوو به خۆفرۆش و خائین ناو  هکه تیایدا ئاوار سلمانی

تی کوردی بتوانت ئاسایشی  سه بن که ده وانه خائین و خۆفرۆش ده  له کاتکدا ئه
  کانی ئاسایشی کورد به ولر و سلمانی و دهۆک بپارزت و هزه ک هه رکوکیش وه که

ت  نانه ک ئستا که ته ک وه نه، ن هکان بک یبکراوهعر  ته که ڕه گه  شار وۆیئاشکرا کۆنتر
دا تاوانی  مه من له، کانیان به ئاشکرا بنوسن یان پ نادرت که ناوی بنکه ڕگه
م  ن به وت زۆر شت بکه یانه وان ده ت ئه قه  هه به، نھا  ته  بهکان ناگرم کوردیه نه الیه

 خائین  وانه دنیابن ئه ؟؟میاندا رده  به  لهگرنترین ڕ وره کان گه مریکیه که ئه، ڕگریان زۆره
رکوک بگرین زۆر  نی پارزگای که جومه رانی ئه کانی نونه لدوانه ر گوێ بۆ گه  خۆ ئه!!نین

 کاتکدایه که  مه له خابن ئه مه، ن که رکوک ده ک بۆ که یه بونی بوجه ڕاشکاوانه باس له نه
  ؟؟ ؟ رپرسه  به مه ئاخۆ ک له، ینمان ڕله ت و په نی دوو حکومه ئمه خاوه

  . ک بنوسین یه ند نامیلکه بت چه وا ده ئه، ین کان بکه  خای کشه ر باسی خاڵ به گه ئه 
 دا سازه نوس ڕه چاره م شه له، ی وت وه  و ناوه وه ره وه له ده ت به جۆش و خرۆشه  میله
ڕ کرد و  نگگرتوو که نی ژه شداریان کرد و چاویان له زۆر شت نوقان و گویان له زۆر به به

کانمان  نجه بی په که ره جارێ هشتا مه! ی گرینگ له گلی دا له سه خۆیان له ئاست زۆر مه
، اکاند وه له دوا فارغۆنی سوپاسکردنه کانمانه رکرده کک له سه ن یه  الیه وه له بۆته وشک نه

ی ی وت وه ره ندی کوردی ده وه وسا سوپاسی ڕه ب و تورکمان ئه ره دوای سوپاسکردنی عه
له ڕاستیدا ! !نهڕۆیشتو دا نه وه ره ندی ده وه ڕهوانی تر تا ئستا به ئاقاری  م ئه به، !!!کرد
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نی کا ر خه رنی له سه ری ئه کاریگه، ران نده کی کوردانی هه مه  ئه رم و گوڕی و به گه
ر حیسابکیان بۆ  گه وه خۆش بوو ئه موشمانه  الی هه م به به!! م و زۆر دانا ی وت که وه ناوه

  !!وه بکردبایه ره ستی کوردانی دهو ماندوبون و هه
شی  ی هاوبه ککیشم له لیژنه ندم و یه جی وتی فینله ی که نیشته وه  من بۆ خۆم به هۆی ئه

م که  که م وته ده ست به ماندوبونکی زۆری کوردانی ئه هه، ن کوردستایمانی لیستی هاوپه
یمانی کوردستان  نگدان بۆ لیستی هاوپه و سوید بۆ ده ره شتی به و دوو ڕۆژ له ناوکه و دوو شه

بۆیه سوپاس ، ش ماندوتر بوبت  ئمه ندێ وتی تر له دور نیه هه، رکیان کشاوه ئه
  ! !زانم وه به پویستی ده کانمانه رکرده ن سه رپیش ب له الیه کردنکی سه

 ! ج مان کرد رکمان زانی ج به  ئه ی به وه ئمه ئه، نگدان  کۆتاهاتنی ده به دوای 
 جی  بت ج به یه ده رکی هه ر تاکک ئه کانمان بۆ دابین بکرت چونکه هه وه مافه ته ماوه

تی سیاسی  رکردایه س داوا له سه که .ریبگرت یان بیدرت بت وه یه ده بکات و مافیشی هه
  یه که له ی هه م داوایانه ت ئه میله، ر بۆ دروست بکات ڕمه کی له مه یه خانه کورد ناکات باه

  نجام بدرابانایه  بوو ئه  ده مژیشه
و  کات که ئه که ده رمه ت و هه ردوو حکومه  مژه داوا و تکا له هه قامی کوردی زۆر له شه / 1 

وه  کانه رکرده کک له سه می یه زۆر له ده، ک  یه نه  بکه یه تخانه زاره تی و دوو وه مهدوو حکو
-1نی  به ته چۆکان و که هنراوه ته ردوو حکومه ی هه وه و کردنه  و تکه وه هاری لکدانه به
ی ق ت هه  میله!نراوه که شتکی بچوک ماوه یان زۆر جار ڕاگه، ت دراوه  به میلهفته  هه2

موو تاککی کوردی دسۆز  ون و ئاواتی هه ر بچوکه بۆ ڕک ناکه گه دی ئه تی بپرست ئه خۆیه
ین که داوای  مان بکه و داوایه ؟ وامان ل هاتوه که ئیتر قز له؟دی ل و خاک بھننه بۆ گه
دایکی !!! !مانبینن  ده بیستن و نه نگمان ده  ده ش نه چی ئوه موو تاککی کورده و که هه
ردی کوردستان داوای  دار و به، پیر و مناڵ و ژن و پیاو، بجه ه هه، کان نفاله ئه، هید شه
 با جاریکیش   خوارێ ده نه ر دارێ و نایه  سه ته ن چونه  نھا ئوه  ته!کات تان ل ده وه کگرتنه یه

موو  هم ه ی ئه رانیشه که قسه جگای نیگه، ربگرن ل وه قامی کوردی و ڕای گه حیساب بۆ شه
   ؟ گویدا ناچت تان به که خه

سبت باس کردنی  که با به، کات تان ل ده وه قامی کوردی زۆر له مژه تکای ئه شه / 2 
گیرفان  زاف و  الف و گهناوی کورد و ی هه ی بوبته خۆره نده چت گه وا پی ده، ی نده گه

ر  باشه خۆ هه، ق کردبیت ه ل قینه تی ڕاسته  دسۆزی و کوردایه  جگای بهسیخناخ کردن
کو  به، کات کان ده رم و ناو حیزبه کانی هه ته ی ناو حکومه نده  گه ت نیه که باس له میله

دی  ؟ ئه؟رپرسه  و پیدانی به دی ک له درژه پیدان و بره زانن و ئه  ده و ڕاستیه خۆشتان ئه
شه له نوچاوانی  ڕه ه و په که و له نگ ئه ؟ که؟ن که  پاکسازی و چاکسازی ده ست به نگ ده که

  ؟؟ ؟وه سنه کانتان ده تیه رکردایه کانتان و سه حیزبه
ستنیشانکردنی  بژاردن و ده  هه وه کرد که له ستمان به موو هه هه، ی ڕابردودا له ماوه / 3 

ک  وه نهتی ڕۆی بینی تی و خزمایه زیاتر حیزبایه، کانیش زیره ت وه نانه نتاران و ته مه ڕله په
عس بوو نابت هزه  رتکی حیزبی به وه نه ڵ ڕزمدا ئه  گه یی له شاوه توانا و کارایی و لوه

یان له  مجاره یه ئه وه  هیواو داوامان ئه!ن  کار بکه مایه و بنه ر ئه کانمان له سه باتگه خه
وه  کانی ئمه نگه  دهی  که له ڕگهکانمان زیره  و وهکانمان نتاره مه ڕله ستنیشانکردنی په ده
کتی   یه سک نه با که،  و نوێ بپورن رکی شارستانیانه  پوه با به، یه و پگه  ئه نه گه ده

مافناس و ،  زانیاری ند به مه وه  دهسکی م که به، ن مرۆڤکی بی الیه،  پارتی  نهبت و
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تی نیه ب  ندی حیزبایه یوه ی که په وه ر ئه به وه تاوانه له ئه، زمون و کارا ن ئه خاوه
  . ربگرت س سود له توانا و لھاتویی وه ریبکرت و که به
 که خواست باتمان وای ده دون جۆری خه، بات کرد ڕانی شوازی خهۆم به گ اژهتر ئامپش 

 له مردن انر بگرین که سی  وهپیاوانهه   که رکرده و سه ی ئه رگانه سود له توانای پشمه
ڕمان  کی تری شه یه ره مۆ به بۆ ئه، هاتوه  کۆتا نه مان به و پویستیه ئستاش ئه، وه هکرد ده نه

باتی  ویش خه خوازت که ئه ککی تر ده بات و جۆره چه کی تری خه یه هاتۆته پش که شوه
  . مه ه کی قه  چه دیبلۆماسی وسیاسی و

، وتو سانی زمان له گۆ که  کهک نه، سانی به توانا م جاره که یه بۆ ئه وه  داوامان ئه
ک بۆ باویشکدان و کات  نه، کانمان بن ی مافه قینه ری ڕاسته وت که داکۆکه سانکمان ده که
دنیاتان ، وا گرت ئه ر چاو نه به  له مه تی سیاسی کورد ئه رکردایه ر سه گه ئه، ر بردن  سه به
ستور به  ی ناو ده زۆر بگه، کرت  دهری زیاتر گۆمان ل عفه تی کاک جه ماحه  له سه مه که ده
توانن ڕۆڵ له گۆڕینی  زمون و مافناس و کارا ده ن ئه سانی خاوه که، وه ته سراوی ماونه په هه

ر   به  له مه ئهتی سیاسی کورد  رکردایه بۆیه زۆر گرینگه سه، کاندا ببینن ی بیاره ئاراسته
  ) تی یهرگا تی و پشمه ی حیزبایه پله (ک چاو بگرت نه

 ج 58ی  ریدا ماده عفه ال جه تی مه ماحه تی سه زره له ڕابردودا بیار بوو له کاتی حه / 4 
ر  ک هه بوین و نه و بیاره ی ئه وه ژوکردنه موالمان ئاگاداری ئاوه م هه  به! ج بکرت به

ئستاش تا ، دا عریبی ده پدانی ته وی درژه کو هه به، کرا  ج نه کیشی ل ج به یه بگه
بت  ده. دات  ده یه و ماده  ج کردنی ئه  و ک گرنتی ج به وه  درژ کرایه2007سای 

ر   سه  چوار چاو و به نه ر چاوکیان بکه پویسته هه، ن که  ده تی ئمه رایه ی که نونه وانه ئه
ست له  ک ده و یهنگ  ک ده یه ت به دا میله و کاته له، ن ده یاندا باز نه ه بچوکترین هه

  . ستت وه وه ده پشتانه
 له رگرتن  کار له پناو سود وهنجان خۆشبکرت و ی گه وه  پشه م هنانه رده به  له مینه زه / 5

  رگایان له ن تواناکان بکرت و ده ند و خاوه سه بیرمه موو که توانای ا بکرێ و داواش له هه
ی  رنامه ی کوردستان و داڕشتنی به وه  نانهوانیش له بنیات پشدا ئاواه بکرت تا ئه

  . ر ببینن ڕۆژیدا ڕۆی کاریگه پاشه
  !!! !بوون م نه کانتان که که نه  به ر به رامبه فادار بن به یه که وه وه  دوا داوام ئه

  
m. zerdeshti@gmail. com 

   


