
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 16-9-2005 21:28 

  
  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه. . . . . .  هاوکارانتی  هاوکارانتی پستیپستی  ری پبهری پبه  یق پشتدهیق پشتدهفف  ڕهڕه
  

  راو بوایه ناوکی گومانلکراو وخواز  سایتی ئیتعاتپۆستدا به س ڕۆژ پش ئستا له
تاکومن هندک ،  ری کردووه فیق پشده ناوی ڕه تی به وه وسکی نودهل جاس گه گفتوگۆیان له

ر  به ڕاستی له  به چونکه  وه  کۆکرده تیه وه  نوده وجاسوسه هر ڕابردووی ئ سه کاریم له ورده
مکی  ری کردبوو وه ست پشخه دینی ده نابی کاک خالید نوره جهناسی  م ئه یی نه ه بوده
ی خۆم سوپاسی کاک خالید  نۆبه من به  که هو ته داوه تیه وه  نوده و جاسوسه پزی به بهترو
ی  نمونههیوادارم کاک خالید  ه وکرد رشانی منی سوک هکی سر ئه  چونکهم که ئه

  . ، خوازم وتنی بۆئه رکه وای سهنوسین وهی وام بت له رده هبزۆربتو
باشوری  کی کوردستان ئازادی کورد له ی خه ڕینی شۆڕشگانه دوای ڕاپه  له دیاره 

نھا ژیانیان  ک ته نه خشران که جاشو جاسوسو خۆفرۆشان وابه جۆرک بوو که کوردستاندا به
ر  سه م له رگرتوو هه های کوردستان وه  ڕه وئازادیه کیان له ندکیان که کو هه پارزراوبوو به

ی  کشه ر به رانبه ی تاوانکاریدا به خانه م له وام بوون وهه رده ی خۆفرۆشی خۆیان به پیشه
ندک  نوسین وهه ندک به  ههوونوام ب رده بهی  فاکه وه  به تیه رکردایه وسهمان  که له وای گه ڕه
 ری فیق پشده  ڕه یی یه میشه  هه هتی وه  نوده  خۆفرۆشو جاسوسه سه وکه کک له یه، یدان مه له

  ته بووه    که  کۆنترۆهب بهجۆرک  بهکوردستاندا  له   که دیموکراسی وئازادیه،  بووتاونبار
  وکاته  لیبراڵ دیموکراسی ئه کدا بووهر وت هه  کاتک دیموکراسی لهلیبراڵ دیموکراسی

 زۆرجار تاوانبارو خۆفرۆشانیش  بت که وتۆ دروست ئه کی ئه یی یه ره وبه ره یی وبسه ره به
یی خۆیان  میشه تی هه مان کاتیشدا دژایه هه وله وه نه می لوس خۆیان پاک بکه ده توانن به ئه

،  وه نه ند پات بکه کانی وت چه رو شۆڕشگه روه  نیشتمان په تیه سایه ن وکه بۆشۆڕش والیه
یی  ر ساده به و له پاشه  له ی هشتا فره گاکه کۆمه مدا که جیھانی سیه تی له تایبه ش به مه ئه
ڕت  په ریاندا تئه سه  بهکانیان کان تاوانه رۆشه خۆف سه ئاسانی که یان به که ره ماوه جه
ربازی  رزی ئیداریو سه به ی وپایه  پله نه ن وزۆرجار بگهی بکوتت هکوخای م له توانن ده ئهو

رچوار   جاسوسی بۆهه له جگه ری که فیق پشده ک ڕه سکی خۆفرۆشی وه ناکه ده. . وهتد
ر  سه دام له  سه ڕپکراوی ئیسرائیله باوه ره ههی کوردستان جاسوسی  که ره داگیرکه ڕژمه

  ه وکۆمه ر ئه سه ک له  زیندان نه ی وکردیهگومان لکراوی جاسوسی کردن بۆئیسرائیل گرت
تا  ڕیز هه  جاسوسی بۆکردوون به وه ڕژمی قاسمه رله هه،  خۆی بۆخۆی ڕیزکردووه  که درۆیه

وت ساڵ جاسوسی  درژایی چلوحه به 2003سای تا  کان هه عسیه کان وبه  عارفیه گاته ئه
عس  ۆ بهجاسوسی بق  به  سای ڕه سیو پنج کانی عراق کردووه دوایه ک له یه بۆڕژمه

یان  ده کرد به تی وجاسوسی ئه ری جاشیه  پشدهفیق کاتک ڕه  دامی خون ڕژکردووه وسه
کاندا  زیندانه رم بوو له کران پیان شه ئهئیعدام  وه ر ئه سه ریکورد له ی تکۆشه دان ڕۆه وسه
ن  کان بکه  فاشیسته عسیه گوی به کاندا به  کورد کوژه عسیه القی به ژر دارو شه له
چی  که، ن ی بکه که ونه  یان تفک له مر بن وا بارزانی نه پشه کی ناشیرن به یه نھاوته وته

رخونی  سه ی کوردستان له وئازادیه کاتکدا ئه  له رمانه ری زۆر بشه پشده فیق ئستا ڕه
فیقی تدا  ڕه  که وهمر دروست بو باتی بوچانی بارزانی نه وخه زاران الوه وهه ئه
ربگرن  کانی ڕابدوویان وه ه هه ک له باتی که لهترکانی  فیقه فیق وره چی ره که خشراوه به
کوردو شۆڕش  ر به رانبه ن به که تی خۆیان قوتر ئه بت چای تاوانباری وخیانه چی تائه که

وای کاوژ  تپۆست دایتی ئیتعااس ری له فیق پشده یان ڕه، مر فابارزانی نه رۆک مسته وسه
  ید کردووه سعود بارزانی قه رۆک مه ر سه سه ئاسایشی سلمانی له عوای له  ده بوایه کات که ئه
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ک  وهی خۆی  ست کیسه ده کاتکدا به  مایان له ته  خراوهوان نارنجۆک ستی ئه ده  به بوایه
پشتر  کهری  فیق پشده ڕهی  که  چۆه وشه  حه دایه ی نارنجۆکی هه زاکه ک خوشکه سیناروۆیه

بکات  ک ئاماده ی سیناریۆیه وه ر ئه به ر له ههی بۆکشرابوو خشه  نه وه هخۆین الیه له
کستک   بکات به وسینارویۆیه ی کوردستان و ئه وه ره بت بۆده  هه نیازه به ی که که هتبۆکس
ی  که کهو تتی هری خواردووی فیق پشده ی ڕه ڕوه وبه م ئه ری به نابه رگرتنی په بۆوه
لدا  می دادگای گه رده به بت دادگایی بکریت له  تۆ ئه ی ڕۆشنبیرانی کورد دایه باخه له

درژایی مژوی  به بیت که تی وجاسوسی وتاوانانه وجاشیه م گۆی گشت ئه بیت وه ئاماده
لو نیشتمان  گه ر به ررانبه  به تت کردووته  خیانه هنی پل مه تهوت سای  حه چلوشی  ڕه
ن چۆن دلن تۆی تاوان بار  ده رت گواهی ئه سه  له وه گه به یان ڕۆشنبیری کورد به ده وه
یان تۆی جاسوسی یان بینیت  تۆئه  که ونی حوشتره  خه مانه ر ئه نابه  په وروپا ببیته ئه له

کوشتنی تۆی خۆفرۆش  تان ماوه کبیر له . . . . . . کاتکدا عومری پیره تی له وه نوده
 ساڵ جاسوسی 47درژایی  ک به  تۆیه س تۆناکوژت چوونکه  که  دنیابه وه کاته ئه

ی  ری ئیتر نۆره سه وام بووبیت له رده ر به رکردنی لبوردن بۆت هه  ودوای دهتی بیت وه نوده
ھاتن  ک هه  نه ودادگایی کردنتستانری کورد ماوه  بۆجه پیشاندانی ڕووی ڕاستی تۆیه

  . ، ڕاستی له
تی  وه  جاسوسکی نوده وه گوزدا دۆزیبته  لهاننگی ک هه سایتی ئیتعاتپۆست وه 

ت   جا پشینانی کورد ئه شاشهر  سه ته  هناوهانری فیق پشده ک ڕه م خۆفرۆشکی وه رده وهه
 سایتی گومان لکراوی  دیاره  وه زتهدۆ رقاپی خۆی ئه  سه ده ڵ هه نجه مه ق له شه

وتوان  هئاوک ک له وهکن وا  رقاپی یه ری خائین قاپوسه فیق پشده ل ڕه گه ئیتعاتپۆست له
درژایی  سک به ناکه ده، ن نبکه  به خۆیانی پوه تاکو ن به پوش ئهبۆست  رگ ده رمه به له
ی نیشتمان  خانه ک له بووبت نه هریدا ن روه ی نیشتمان په خانه ڕۆژک له نی تاکه مه ته
 جاشو جاسوسی   وه ی ڕابردووه ده سهنجاکانی  پهکۆتایی  کوله بووبت به ریدا نه روه په

تی لبکرت  فره  نه یه وه نی ئه یی ونیشتمانی بکات شایه وه ته تی بت وخیانتی نه وه نوده
رکی شۆڕشگی  ر پوه هه  به ارهدی؟یان ڕزی لبگیرتوت  لو نیشتمان بکه ر سزای گه وبه
دری ز  ک قه م وه وت به که ل ئه تی گه فره ر نه م به رده سانی تاوانبارو جاشوجاسوس هه که

دری  قهت  به هه  ره روه الی نیشتمان په ر له روه دری شۆشگ ونیشتمان په وقه ره ڕنگه الی زه
شون هاوڕێ  تعاتپۆست بهی سایتی ئ  بۆیه الی جاشوجاسوسه جاشوجاسوسیش له

ی  ر شاشه  سه نه یان خه وئه وه یان دۆزنه ڕن وئه گه کانی خۆیاندا ئه  درینه وریه وهاوده
زو  به وای نه پشه مر تاکه فا بارزانی نه رۆک مسته ناسه ده. ، عاتپۆستگگومانی ئی پله

ی  رکرده  سونبلو سه ته بووه  دا بۆیه ده ک سه ی درژایی یه ماوه  له بورو دسۆزی کورده
و  یه مرداهه ل بارزانی نه گه ندی ڕۆحیان له یوه کانی کورد په مان وڕۆه که وه ته نهکی  مه ئه به
ک  شخه کومه  چرایه ته بارزانی بووه، بۆیان رستن  ئاستی په ته یشتووه گه

 چیاو دسۆزی  ته کورد بووهباتی بارزانی بۆ خه،  ی نیه وه  کوژانه خوله تامژوله وهه تایه تاهه
یی بارزانی  وره و گه دایه  لوتکه  بۆکورد له بوری بارزانی، ریا  ده ته بارزانی بۆکورد بووه

یی کوی بارزانیدا  ره وه ئاستی گه با له تهنگو کور به ی ده ئوه،  یایهای چدپ بۆکورد قه
  خائینو ئوهدیتن  نه رۆسکۆبیش نایه مایک به چن که  ئهخش نو زیانبه ی بۆگهک یه ردیله گه به

م  رده کوهه  به ک خری بۆتان نیه نه  که وه نه که وری خۆتان کۆئه ده ک خۆتان له پاتای وه
  . م کۆتاییدا ئه له  بۆیه. ، گشتی مان به که وه ته کتریاومیکرۆب بۆنه به له پبووه

   بانگی ئازادیی  ئهبارزانی  
   زیمافخواگشت وشتی  یه ئه 
  ران روه ری مافپه روه یپه ئه 
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  ران روه ری گشت سه روه یسه ئه 
  کوردستانی گیانبازی له 
  باتی ڕزوشانازی له 
  ڕی ی به گوتوله جی سه له 
   ڕی وه جاشوجاسوس پت ئه 
ی مان بۆگشت جاشوجاسوسوخۆفرۆشان رشۆڕی ونه مردن وسهم  ئهکۆتاییدا  له

  . . کوردوکوردستان
  جمال فتاح
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