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  دد  حمهحمه  محدین ئهمحدین ئه ...  ... ریری  فیق پیشدهفیق پیشده  فیق حیزبی یان رهفیق حیزبی یان ره  رهره
  
ک  یڤینه ڤپه کو هه. فت رکه رێ کوردستان پۆست دا ده رپه ک د به ند رۆژان نڤیسینه ری چه به

ما من  ده. رب و کینان و نڤیس یا پ بوو ژ که ئه. ری فیق پشده ک ب ناڤ ره سه ل که بوو دگه
ر  هه. رفی و گۆربگۆر هات عسا هه م رژما به رده را من ژ سهبی، یڤین خاندی ڤپه و هه ئه
ل ب ، ریانه ک چه  و ژ هاڤره خواریه ک ئاڤ ڤه  ژ کانیهر دبژن هه وینی هزر و بیرن عه

  ! کی دی کراسه
 و  رنامه کو ب به، تی تیا کوردایه  ب وێ زنجیرا دژایه دانه ژه در ڤه ئه،  ب دیتنا من
  ڤه ئه.  دارتن ل کورد هاتییه رست و خوینخارن گه په وه ته ین نهعس  ستراتیژیا به

 ڤ راستی ژی بڤت ک  ئالیه یانک سه ر که گه ئه. شارتن ت ناهت ڤه  قه که راستیه
  . شارتن م پ بھت ڤه رنکه باوه، شرن ڤه
می هز و  هه، ک ئیراق و رژمن وێ ین ل دوڤ ئتا وله  دهزراندنا ستپکا دامه ر ژده هه

پیالن . رۆکاتیا وێ  و سهش  و شۆرهردل کو کرنا گه تی  ژبۆ دژایه انهنکارینن خۆ بکارئی
نگی یان  می ب ڤی ره هه و رژم ئهل  به، ئینابن رێ بکارنه ڤگه کو ل دژی وێ تهمان  نه
ری  روه هر ماو و درژی ب کاروان خۆ ی پ س ر هه ڤگه و ته ناڤچۆن و ئهدی ژ ک گهن ره
رڤ   و کاروان خۆ بهنیتست تی زن تر بده فتنن مه رکه ژی سهت و رۆژ بۆ رۆژێ  دده
  .   ژێ نزیک بویهوفتنا دوماهی د هاژۆت  رکه سه
را  ڤگه ته.  مانه چیا ب تن نه.  یدابونه  دۆست ژی په ختانه ل خۆشبه به، کن له من گهژ دۆ

دۆست . نوها دۆست و دوژمن وێ دبینن.  بازکرنه  دهڤن تاری تی رۆژن گران و شه کوردایه
  . بونه رزه رن ریان ل دوژمنان به شاد دبن و سه

. سۆر و تاری دبن هند ژێ چاڤن دوژمنان، ت  دبه  گاڤن خۆ پشڤه ره ڤگه ڤ ته ند ئه چهر  هه 
منان می دوژ ب وان هه، لدای رێ خۆ هه  سه داتی و بزاڤا کو د ناڤ دل ملله ل ئه به
بکارن هڤین دوژمنان ، ت بۆ دوژمنان کاله ک ب وه سه م ب که رناکه باوه، میای چه نه

  . یننببجھ
ش ین ڤی  گهنیشانن ک  هندهێ د، فیق ستا رهۆت مام ر بابه رین سه گه م ڤه هئر  گه ئه

  . رچاڤن ک د به له گهنیشان ژ وانا دوو . نر زوو دیار ب نڤیسکاری هه
 ک س ژ بۆ جاره ر که هه.   ڤ بویه بهرێ کوردستان پۆست دا  رپه د به یڤین پهڤ ههو  ئه_ 1 

و تدیار بی  ژ بۆ وانفیقی ما دێ راستیا وی ره هه، ت بکه ری  رپه  بهدانا وی ره سهژی  ب تن 
  .  هنامان نینه لگه پویستی ب به

.  کرن هاتیه نهب من ، نکر  کو ب وی زاتی هاتیهو تشت  ئه: فا دبژیت وشروان موسته نه_ 2
  . ل هزروبیرن وی ئکن دگه،  بویه وشروان ب کتبن وی ڤه عنی دل نه یه

وشروان  ک ل دیروکا کاک نه م پیچه ر ئه گه ئه.   گرنگهکا له گه 2  راستیا ژماره، م نن ل جه
.  کریه خسیری نه ت ته ی پارتی قه کرن ل دژ ر تشت کو ب وی هاتیه ههدێ بینین ، رین گه ڤه

کو پشتی ،  نور و کۆڤارا رزگاریارین ژ بۆ رۆژنام گه م ڤه ر ئه گه ئه.  دیرۆک یا حاشکرایه
عسیان  حما به غدا د بن سیھا ره  ل به1970تا   هه1968عسییان ل ساال  تایا دووێ یا به کۆده
دح و   یا پ ژ مه هاندنه ڤ راگه هئ. وشروان بوو ستا نهۆندازیارێ وان ژی مام ئه، نردچۆ ده

ارمانجن خۆ ئ  ختانه ل خۆشبه به. ش تیا پارتی و شۆره عسییان و دژایه ستاییشا به
  .  دا  و دیرۆک حوکمی خۆ ل سههنگاڤتن نه
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، ت بیت حمه وشروان زه  ژ بۆ کاک نه نگه ره.  یه ئاشتی هه، حما خودێ  نھا ژی ب سایا ره
فیق  ره ڤکویڤ وی مینا وی و هه کی ک وه سه  که که ره گه. ت  پارتی بکهتیا  راست دژایه راسته

ک  سه رکه هه. ت الڤ بکه  بهنهاتنار نڤیسینا د بن ناڤ بی جۆرهت وان  کاله بیت ب وه هه
ر و کوشتن  سن کو فیری شه و که ئه. المن خۆ دڤن ئاشتی زه.  موال ئاشتی نییه حه ته

  . ر خۆ ببینن رگن ئاشتی ل به شن به نه،   خوین سۆربوونهب کلبن وان،  بونه
  ب پاره، وشروان دا التا نه ستھه  بن سیھا دهدک  سه دی چاوان که، سا بیت  وه ر نه گه ئه

، د ژیان د و پکڤه ناهی ته، باهی ته، م ئاشتی رده د ڤی سه دێ کاریت، وپاراستنا وان
  . هران دارژیت ڤان ژه

  ؟ارمانجن خۆئهن  گه دێ  یانیتسان هوین ب ڤان که ب ریا دل وان ۆ دێل  گه
ن و هشتا  راستیا وان ب خۆ دیار دکه،  س و نڤیسینه  که نگه ڤ ره ئه، ک روڤاری ڤ یه  به

  . ن  دکهترل ب پارتی موکوم ریا گه پتر باوه
ک  له گه. ت بۆ مژووی عیبره  بونه،   و چۆنه  هاتنه سن مینا ته ک که له گه، فیق  ره  کاکه
جھ خۆ د زبلدانا دیرۆک دا  دسان،  ربۆرتر هاتنه  ژھاتی تر و ب سه نن ژ ته زۆناژه
  . دێ هن و چن،  هنندێ  لک ل به  خه هشتا ژی مانه. دیتیه

 هرا ژه تو ژی.   باشتره ڤکارن ته  و دۆست و هه ژ بۆ ته، ی ڤ بکه ند زووتر کتبن خۆ به  چه 
  . رد ده  بیته  و مامۆستاین ته ر ژ ته ز دبژم دێ هه ل ئه به،  برژه

  .  فتن یا نزیکه رکه  رۆژا سه
   محی الدین احمد 
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