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  تاح مال فه جه... !!؟؟730یان لیستی ؟  یه فشه و زا چنگیانی دۆڕاو  جه ئایه

  
 730لیستی  (بن ناوی  له وه ته زاچنگیانی نوسینکی بو کردووه ا جهکوردستان نتد مۆ له ئه

ران  گشت خونه بت به ر خۆشی ئاشنانه گه زا چنگیانی ئه جه)  لیستی فشه... لیستی دۆڕاو
مرۆڤک . کان  وردیله زه بن ناوی حه  له موومان ڕوونه الی هه کانی له  سیکسیه نهم نوسی به
راپای ژیانی   سیکس سه رزی سیکس بت واته به ر چاڵ و سه زری له هه و هۆش ومو  هه که

یان  باتی ده  لیستی خه؟؟یانهیدانی کوردستان  یان لیستی شه  دۆڕاوه سه و که ئه. داپۆشیبت
  . ؟؟ی کوردستان رگه ی پشمه ساه

زا  ی جه م نووسینه  ئه پرسم ئایه کات من ئه یدا باسی دیالۆگ ده که نووسینه زا له جه 
پانی  ر گۆڕه کانی سه  شۆڕشگه نه ی کوردستانی و الیه ره ؟ یان به چنگیانی زمانی دیالۆگه

 و 730 یان لیستی  هزا چنگیانی زمانی دیالۆگ ی جه و نووسینه  ئه ئایه، بات ی خه یان ساه ده
و  بژاردنه و هه  ئه ته مووجیھان چاوی بوه  کوردو هه تک که بژاردن ودیموکراسیه هه
  . ی که نجامه ئه
ختی  باتکی سه ری خه به کهکات  وتووئه النی پشکه وتنی مۆڕای گه پشکهزا باسی  جه 

. سیح پاراوی ئاینی مهسازی و پیتاڵ و پشه که دا ڕۆشنبیران و باته وخه و له نه درژخایه
م ڕۆشنبیرانی   به وایه م دیاره منیش ئه. دا وتنه و پشکه  له بووه ان ههتۆخی ڕۆی به
می  رهه  دیموکراسی گشت جیھان بهیپۆل  شه ورووپای خۆرئاوا که تی ئه تایبه وروپی به ئه
ک   ببینن وه وه وانگه دوو ڕه نھا له  ژیان ته  که وه کرده ئه زا بیریان نه کو جه  وه وانه نجی ئه ڕه
بوو  دانه بناغه رکی له رایی دۆڕاو وڕابه پگه و بیکی چه  سیکسی کچانه یبینت له زا ئه جه
نی  ب الیه  به ک گشت گیربوون وه  ڕۆشنبیرانی خه دیاره. ستی براکوژی یران ومه  حه وه
ک   نه گای خۆیان کردووه کانی کۆمه یهئابوری وڕۆشنبیرتی و  سیاسی و کۆمویه یری کشه سه
  . کرت گا به یری کۆمه  سه وه ی کچه وانگه ڕه نھا له ته
گای کوردی وئراقی  کۆمه  له وه ره ی سه رانه و فاکته کات ئه ئه وه ها باس له روه هه 

کانی  ڕووه ی له وتوانه  پشکه ره وفاکته  ئه ر وایه م هه منیش ئه.  وئیسالمیدا بوونیان نییه
پیتاڵ کراو  که کی به ک ڕۆشنبیریه وتوو وه  پشکهیک ئابوور  وه گاوه کردنی کۆمه دیموکراتیزه

وتنی  گوزاری وپشکه رمایه کنۆلۆجی سه کانی سیاسی ئابووری ئیداری ته ڕووه له
 مژوی درژایی کورد به-1   چوونکه کوردستاندا نیه  له یه وروپادا هه  ئه له که.. گاوهتد کۆمه

ک  ی کوردستانی باشورنه واره قه-2،  هبوو ت نه وه نی کیان و ده ت خاوه وه دروست بوونی ده
کو  ب به  تاکو ئابوری هه بووه ت نه وه تدا ده ڕه بنه ر له  هه بووه کی ڕووخاویشی نه ئابوریه

ژایی مژوی نوێ کورد در به-3 وه تی کوردستانه سه ن ده الیه  له  بۆی دروستکراوه وه سفره له
وتنی ئابووری ئیداری ڕۆشنبیری  کانی پشکه گشت ڕووه  له  بۆیه نی بووه دوژمن خاوه
  ساکه مووی ده کورد هه-4، مان کراوه که له  گهیر ماوه جه ر له ده  به ڕاده می له تکنۆلۆژی سته

ش  م وکوڕیانه بوونی و که و نه ئهموو  ڕای هه ره کانی سه بیاره ندک له نی هه  خاوه ته بووه
مافی مرۆڤ  کالنی دیموکراسی ڕووه  له ئران باشتره وردستان لهی باشوری ک واره ئستا قه

  کاتکدا ئران زیاتر له له،  وه تیه وه ڕی نوده  وباوه وه که ئابووری ئیداری سیاسی بژوی خه
تورکیا  له  وه له ری وبژوی ژیانی گهڕووی ئابو له،  ته وه نی کیان وده  خاوه زار ساه چوار هه
تی  وه  ده22  کوردستان له. تن وه نی کیان وده  خاوه  ساه1200   زیاتر له  که باشتره
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سیش  که،  وه ڕووی سیاسی دیموکراسی وڕۆشنیری وپاراستنی مافی مرۆڤه  له بی باشتره ره عه
نی   خاوه زار ساه  دووهه وپا زیاد لهور کانی ئه ته وه ده زۆرله. کوڕک  به بووه پک نه له
  .  کراوه ب نه وبۆیان بنه یه یان هه نده  گه وه ئستاشه چی به مانن که رله ت و په وه ده
 یوشک له بی که ره تی باشوری کوردستان وعه سه  ده زا چنگیانی زۆر ب ویژدانانه جه 

یان ..  وپاراستنی مافی مرۆڤ وهتدڕووی دیموکراسی  لهمنت خه ک ئاست ئه یه ئاقی به
 دوای  که، نرخنت وج ئه کی گه گایه کۆمه  به وه ته ک بیری دوژمنانی نه گای کوردی وه کۆمه
  م باسه ر ئه سه ک پرسیار خۆی له دا کۆمه ئالره، وتوون تی سیاسی کورد که رکردایه سه
گای کوردی  م ئایا کۆمه  به تییه هگایکی خۆره گای کوردی کۆمه  کۆمه پنت ڕاسته سه ئه

 بیری  وترت که  ئه گایه کۆمه وج به گای گه خر کۆمه بگومان نه  که وجه کی گه گایه کۆمه
ک  گایه کۆمه زانت به وترت مانای ژیان نه ک ئه گایه کۆمه بت به مشکیدا نه ئازادی له

ڕی  وترت باوه ک ئه گایه کۆمه بهکی شۆڕشگ  گایه کۆمه وترت دوور بت له ئه
گا  کۆمه،  یه گایانه  کۆمه و جۆره ی ئه وانه گای کوردی پچه م کۆمه بت به دیموکراسی نه به

  س نیه ی که وه وسانه چه ڕی به بی تورکی فارسیه باوه ره گاکانی عه ی کۆمه وانه کورد پچه
   س نیه  داگیرکردنی خاکو مای که ڕی به باوه
ریاخونی ڕشراوه  ده واکانی دا به ڕه ی مافه وه ندنه پناوی سه وای خۆی و له ر مافی ڕه سه له
کو  م وه ر بووبت به رابه ند هزی دوژمن نابه رچه لکی شۆڕشگ بووه هه لی کورد گه گه
  گایه و کۆمه و به له و گه  به  بۆیه کردووه ری بۆدوژمن شۆڕنه رگیز سه لکی شۆڕشگ هه گه

  وه ی خۆیه وانگه ڕه نھا له زاچنگیانی ته  جه یه وانه له مه ئه. وج  گهیگا لوکۆمه ناوترت گه
گای کورد   کۆمه کی مردووه گایه کۆمهوج  گای گه  کۆمه ووکورد بکات چونکهم یری هه سه
  ستاوه کان ڕاوه نهدوژم ر له فه زاران نه ری هه رانبه ری به فه نه  ده وه ڕووی بوریه م له رده هه

ر  سه کیتر له یه لکی شۆڕشگ هیچ وشه ی گه وشه  له  جگه  بۆیه وه و باره  له شمان زۆره نمونه
ی  ی کوردستانی باشور نمونه گه مۆش کۆمه ئه. ی شۆڕشگی کورد دانانرت گه

و  ون له که  ئهبی وئراو تورکیاش ره تی عه وه  ده22پش  دا که که گشت ناوچه دیموکراسین له
ر  نھا ده ربینكش ته ها ده  ژماردن وه نه هیکی مردوو گل نا گایه کۆمه  به بۆیه.   وه رووه

  . ربینیبت  ده وه  ونابت هیچ کوردک ئه مانه که وه ته  نهیبنی دوژمنان
تی کوردی  سه ده:ت کات وئه خۆی ون ئه کان له مووڕاستیه ک هه رڕاستیه  هه زا دوور له جه 

  . تکی یاسایی نیه سه باشوری کوردستاندا هچ ده  وله تی میلیشایه سه ده
ی بت  وه  بیر کردنه مه ر بزانت ئه نووسه بت خۆی به هه  کوردك  یره ڕاستی الم سه به 

واوی  خۆیی ته ر به نت وسه زایی کوردستان دوژمنانی کوردیش دانی پدا ئه هتی ق سه ده
دام  برت تاکودادگایی سه رکی کورد ئه دادوه  وه دادگای کوردستانه تا له  ههجۆریک  به یه هه

  جۆرکه اسایشی کوردستان بهئیاسای پۆلیس و، س بکات عه رانی ڕژمی تاونباری به و سه
   ئاژاوه وام توانیوانه رده وروپا تیرۆریستان به وتووی ئه  پشکه ره تانی ههی و زوربه  له که

ی  رگه ناو جه  له کوردستان که م تاکوئستا له ن به کوژی بکه و کۆمه وه قینه  وته وه بننه
ند   چه ش که وتیرۆریستانه  ماو ژیانی کورد ئه  له ساریان داوه مترین خه  که تیرۆریستاندایه

لو  رسزای گه ستگیری کردن وبه نجامدا پۆلیسی کوردستان ده مو بچوکیان ئه کی که یه وه ردهک
 نابنیت یان باشتر بـم  و ڕاستیانه موو ئه زاچنگیانی چاوی هه چی جه که، وتن شۆڕش که
میلیشیا  یسی کوردستان بهلو ڕکخراوی پۆ  دیده وره کات وهزی ده  ئه ه خۆی لھه

زا لیان  وان جه ک قه  وه  که مانه که وه ته ی دوژمنانی نه ر وته شیان هه مه ئه ،منت خه ئه
  .  وه داته ئه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 2-12-2005 18:54 

3 

   که ویان باشتر وایه کات بۆئه بوونی زانکۆکانی کوردستان ئه نهخۆ  ربه  ناسه زا باس له جه 
ی من  نده هو م ئه به،  وه نه م بده رۆکی زانکۆکانی کوردستان وه مامۆستایانی زانکۆو سه

ست  ده تک مافی سه س وده خۆن وهیچ که ر به ئاگاداربم گشت زانکۆکانی کوردستان سه
کی  یه ند نمونه زا چه شیان باش وابوو جه مه بۆئه،  دا نییهکاروباری زانکۆ ردانی له توه
ر  سه  نوسنی بباج له  چونکه بینووسیبایه ک بباج  نه  باس بکردایه ردانه ست توه وده له

  .  ی ماه که نه خاوه
وتاری .   نیه وه ته  گوتاریان گوتاری نه ن نیه سه لیستی کوردی لیستکی ڕه: تی زا نوسیویه جه 

  .  یه سیاسی کوردی فشه
ن  سه ر لیستی کوردی لیستی ڕه گه بت بپرسین ئه زا ئه ی جه رزانه  هه ند بگه و چه بۆئه 

ۆ م ی کورد ئه ئایا کام لیسته!نت؟سنترمان پبناس زا لیستکی ڕه ی نابت جه  ئه نییه
 ر گوتاری گه یان ئه، ک من گۆبت نهم  زا وه بت جه  ئه وه ئه!؟ نتره سه  ڕه730لیستی  له

مۆ  هئ  یه وه ته یتر وتاری نهی وتاری ک ئه! ؟بت وه نه ته هنکیتی گوتاری  پارتی و یه
م  زا چنگیانی من نازانم ناوبنم چی به ی جه رخانه بن م وته ئه، کوردستانی باشوردا له
  . !!بینت؟؟ ونی وشتر ئه  خه یه ندک مرۆڤ هه م هه  ئه نده وه ر ئه هه

   ڕوو که ر بخاته ماوه زا وتارکی وا بۆجه  نابت جه ی  ئه یه ر وتاری سیاسی کورد فشه گه ئه 
ر وتاری   سه  له  که  باتره ش کوردته وه لهند زۆر  ر چه هه! ؟ وه جگای وتاری کوردی بگرته

  . ک وتاری کوردی  نه یه زا فشه  من دنیام جه کوردی بدوت بۆیه
ترسی  هم، ب ره  عه  ڕژه ست بنت ناگاته ده ک به یه ر ڕژه ت کورد هه زا ئه جه 
، ن الف بکهت ئی و سونه  شعه زۆرنزیکه، دستانکانیتری کور رکوک وشاره ستدانی که ده له

بیدا  ره ئاستی گوتاری ناسۆنالیستی عه  لهبت بیشیان هه زهه ر گرژی مه گه  ئه و سونه شعه
  . ک وتارن نی یه رکوکدا خاوه گرفتی که

تی سیاسی  رکردایه زا هیچ حسبک بۆ ناسیۆنالیست کورد وسه دا جه وه ره ی سه م بگانه له 
  یان داوه ترسیه و مه ڕاشکاوی ئه  زۆر بهی سیاسی کوردت رکردایه کاتکدا سه له کورد ناکات که

کان  وتنه ڕکه لهک ل یه وه ز بوونه  پاشگه  جۆرهر  هه که و جیھانیشدا که ب وناوچه ره گوی عه به
خۆیی  ر به  کورد بریاری سه وه بی ئراقه ره ن عه الیه ستووری کاتی ئراق له  وده58ی وماده

رمی  رۆکی هه ڕز سه می به ده مان بیست له یه م وته ندجارکیش ئه نت و چه یه گه خۆی ڕائه
زا چنگیانی   جه چی تازه که. گشتی تی سیاسی کورد به رکردایه تی وسه تایبه کوردستان به

  .  وه کاته رم ئه مان بۆگه ر کراوه سه  چاره ترسیه و مه ئه
  وه تی کورده رکردایه ن سه الیه رد لهی ناسیۆ نالیستی کو  بارنامه کات که  ئه وه زا باس له جه 

  . !!اردك؟ین مل چه  به فرۆشراوه
 درۆی   چونکه بوایه ی هه گه ر درۆو بووختانک به بوو بۆهه  ده زا درۆکانی بباجن بۆیه جه 

  . ی که ره  خودی نوسه  به کردنه همووشت گات ب باج نووسین پش هه
سعود و مام   کاک مه  له م نوسینه وردا تاکو کاتی ئهکوردستانی باش کیتر کورد له الیه له 

ودوو   ئه یه ردانه  نامه و جۆره زا به  ئیتر بۆچی جه تری نییه زه ربه الل دسۆزترو جه جه
  . ری سه وت بچمه دا نامه و ره شیان باسکیتره وه ئه کات بدز  ئه  دسۆزه رکرده سه

شدا دۆڕاون  م بازییه زانن له تی و پارتی خۆیان دهک یه:نووست زا ئه یدا جه دوا بگه له 
نگدانان   داوای ده  پاڵ تاکی کوردی بۆیه نه یان بخه که ی تاوانی دۆڕاوییه وه ل بۆئه وه

  . ن که لده
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رگیز  مانن وهه که وه ته کتی پارتی دوو شابای شۆڕشی نه بت پتبم یه شت ئه بۆ دوابگه 
و   ئهک وه ش که وانه مووئه و هه چنگیانی زا جه  بۆیه، مای دۆڕانبن ته دۆڕاون تاکو ئستا به نه
کتی نیشتمانی   دیموکراتی کوردستان و یهیپارتباتی  خه خۆر ئاساکانی  ستیهڕا له

 نووسی  یشتوون بادنیا بن چاره الل گه سعود ومام جه  کاک مه رکرده ردوو سه  و ههکوردستان
  . ن که  دیاری ئه ر کرده و دوو سه و ئه و دووشاباه ر ئه مان هه که وه ته موو نه هه

  مه خه ئه زا چنگیانی ی جه  و دوژمن کارانه ره رو به  بسه و نوسینه کۆتاییدا منیش ئه له 
.. !!؟؟730 یان لیستی  یه زا چنگیانی دۆڕاوو فشه پرسم ئیستا جه ران و ئه می خونه رده به

  ... بنر پشک  ران بۆخۆیان سه باخونه
  جمال فتاح

2/12/2005  
  ن نده له

   
      
   


