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   خاليدمةجيدفةرةج خاليدمةجيدفةرةج......ثصنج بزماري بةشةرةفثصنج بزماري بةشةرةف

  
  .....بزماري يةكةم

 كة ووردة ووردة خةريكي دلَ ثةياكردن ،كضةكاين ي وخؤيي و هاوسةرةكة كاتصك كة 
 ئةهلي ي لةوة نةكردبؤوة داخؤ رةوشيت قةت بري،تةشريفيان هصناية خاريج، بوون

 اوةكو ئةوكضة نازدارانةي ت!زبووتةمةئةم وآلتانة وةكو خةلَكي  كوردستاين خؤمان 
كة جوانترين ثصرفصكتترين تةربيةتيان لةسةرضاوة روونةكةي باوكيانةوة رؤذي سص 

 ئةي فةرموو كة وةكو خؤي  بكائاوها بةئاساين تةسليمي كلتورصك  ،ذةم خواردؤتةوة
ةوةو بةرةو ورؤذصك هةردص هةموويان ئةثصضم هةردةم ئةيووت.هةمووي بص ئةخالقية

 وخوا هةلَناطرص ئةو برادةرة ،ةوةجواين كوردوستانيان ئةبةم نةرييت باوةشي ثر لة
قةت قوسوريشي لة تةقدمي كردين نةسيحةيت بةالش و لةرصي خوايا دةرهةق بة هيض 

 يشري لة كضةكانيان بكةنةوةو تاكارئةوانيش بن يا هاين ئة،ئةكردو كوردصك نة
 ،لة بةر ثاراسيت ئةو شةرةفة   ئةلَصن ئةم كوردة هةر.نةترازاوة بيانبةنةوة لةكار

 لصرة :كؤمةلَصك سةروةري بؤ كورد لةو ووآلتةي كة لصي ئةذيا تؤمار كردووة هةولَني
بةرةمسي لةذنةكةي جيابؤتةوةو واتا خوانةيبأص دوو مةعاشي سؤشياليان 

 شوويان نةكردووة ق بوون و كة بالَ بؤ كضةكاين جياي ئةدرةسي:دووةمني. كووشتووة
واتا هةريةكة بةجيا يارمةيت خؤي . ئةوةشي كة بةشووي داوة كردووة و و كوأةكةي

هةمووياين لةخانووةكةي خؤيا خر كردبؤوةو : سصهةمني .لة حكومةت وةر ئةطرص
خؤيو ذنةكةي لة ذووري ئةمبةرو كضة تازة شوكرووةكةشي لةطةلَ كورةكةي زاواي لة 

رةكانيشيان لةبةر ثاو ذووري ئةوبةر و ئةواين تريش هةموو لة ذوورةكةي تر 
  هةزارو يةك :ضوارةمني .ةوة طريفاين ئةشرةفنةبةرذةوةندي باآلي كوردةواري  ئةض

 تاوةكو ، بؤئةوةي ئيشي ثصنةكةنسةشي بؤ دايةرةي يارمةيت هصناوةتةوةدرؤو دةلة
. موتةفةريغ يب بؤ كاسثي سةيارة بردنةوة بؤ كوردوستان و كريين اليةك لةشار

ي كاك شةريف ئةوزاعي خؤي لة كوردوستان عةيارة بيست و  دواي ئةوة :ثصنجةمني
 ( بة،ئةوجا دواين بةشي فليمي شةريفصك لة خاريج ئةطرص و،ضوار مةزبووت ئةكا 

 كة دالَدةي  كة بة خؤو بة ذن و بةكضي لة بانقةكاين ئةو ووآلتةيوة هةزار يؤرؤ)سي
ي ئةرواتةوة بؤ  كجارةك ثايدؤزي لص ئةكاو بة،حةوالَة دةر ئةهصنن بة حيلة و،ندابوو

 بة بةردصكي كوردستاين لةبةر ئةوةي ئةفةرمونش مةسئولني  لةوص.كوردستاين ئازاد 
 ثص باشتر بوو ووآلتةشريينةكةيوخزمةيت ،و مةرجاين غةريبايةيت نةطؤريةوة دوأ
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ة ئيجراي الزمي  بةثل ئةرزة تكايةبؤية موستةحةقي قوتعةيةك، لة خاريج  مانةوةيلة
 30000ش ئةنووسن خصزانصكي كوردي شةريف  بانقةكاين هةندةرانيلة. بؤ بكةن
 وبانقانةي كة كورد هاموشؤيان ئةكةن تكاية  هةموو ئة.شنتي بردو رؤانيؤرؤي

                              .ئاطاداربن دةست ثاك نني 
  

  ......بزماري دووةم
ةويستةكةي خؤيا كابرا زؤر دةمصك بوو هةموو ثةيوةنديةكاين لةطةلَ حيزبة خؤش

ةبةي  نةك هةر خؤي بةلَكو كةسوكارةكةشي لة كؤبونةوةو موناس،بري بوو
 طالَتةشي بة ئةقلَي ئةوانة ،دوور خستبؤوة و خاريج ماوةري حيزيب و جةكوردايةيت

بوو حيزبايةيت لص دةركةي ر ساآلنصك بز.ئةهات كة دواي كآلوي بابردوو كةوتون 
لةثرصكا هةروةكو قارضك هةلَتؤقيو .يةوة ئةكرد هةموو كاسثيةكي تري بة أةش و سث

 ان فةرمووي ئةرص ئازيز،وة هاتة سةر خةيت تةلةفؤن وكةيةبة ضاكةت و بؤينباخة
وةتةن ضاوي لصمانة دةري (؟دوورة ثةرصزي بةس نية ئةرص ئصمة نةي كةين كص بيكا 

وا يةك  خؤشاردنةوة ئا يا ساتر ضؤن دواي ئةوةنة سالَووتيان) .كةين لة تةنطانة
 زؤري ثصنةضوو زانرا كة بةرصزي  باريو حيزبايةيت بةسةريا ين كوردايةيتادةفعة بار
 لةبةر ئةوةي حيزب ، ئيشةكةي لة مةعامةاليةو،زةو تةقاوييت كردووة وربؤين ئة

و بةرصزةش زيرةكانة كةوتؤتة تةماريين  بؤية ئة،خةلَكي بة نةشايت خؤش ئةوص
 كة ، بؤ ريفعةيت وةتةن ئولني خوا بيانثارصزصسويدي لةبةر ضاوي ئةلسادة ئةملس

ئةناسن و هةقي خؤي بةزياشةوة ئةيةنص وةمني زومنيهم ئةل هةظالَ ثياوي دلَسؤز 
                                                                         .ئةملونازيلَ 

  
  

  ......بزماري سصهةم
خةآليت حةمةسةعيد حةسةين ، كوردستان دةزطاي ئاراسي سةر بةثاريت دميوكرايت

 هةموو ئةم . كراوةتةوةموحاكةمةكةيشي ثوضةلَكردووة و بة بريارصكي سياسي 
 بطرة لة سةتةالييت ،شتانةش لةم ديوي ثةردةوةكراون و هيض نةشاراويشنةتةوة 

 ئاخؤ كةي يةكصيت نيشتماين ،كوردستانيشةوة بؤ جةماوةر ثةخش كراوة
لَسؤزصكي بصبةرانبةري حيزبةكةو رصبازي كوردايةتيةكةي ستانيش ئةطةر دكورد

ةبصتة  ئةبص لة هةردووسةربص ئةطينا ئ كة وةفاداري،رؤشتةوة ئةوهةستةي ئةداتص
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 بةلَكو ،خؤشةويستيةكي يةك اليةنة كة خؤ بةخت كردوو نةك هةر خةآلت نابينص
ئةمة لةكاتصكدا هةندص لةو نووسةرانةي كة لة ، نالَص بةخصر بصيتةوة كةسيش ثصي

ثةردة هةلَمالَينة لةسةر خةوشةكاين ي (سايتةكان ئيش و كاريان وةكو خؤيان ئةلَصن 
 كورد  هةر ئةوةندةت زاين لة سةر ئةعال ئةملستةوةيات ثصشوازيان لصكراو لة،)ن ك

ةش و دةم بةخةند ساتيش راي بةرصزيان لةمةر مةسةلة طرينكةكان وةرطريا
                                                                                                 !بؤكرا كارئاسانيةكانيان

  
  

  .......بزماري ضوارةم
كوردةكان ئةلَصن لةليسيت هاوبةشي كوردستاين ناوي بةعزص جاشي تياية وتكاية 

صذخةيانةتيان لةطةيل خؤيان كردوة و  ضونكصكم ئةوانة ماوةيةكي دورودر،اليبةرن
راي ثصضةوانةش ئةلَص نا ئةوانة . سةر سكةي كوردايةيتو بكةونةمةحالَة بصنةوة تامي 

 و ئةو بأيارةي سةركردايةيت كوردةواري حيكمةتةكةي ،لةم مةرحةلةيةدا ثصويسنت
 كة ئةمانة وةكو ئةوانةي زةمانةي ثيغةمبةري ئيسالم كة باوةريان بة ،لةواية

 ناضار حممد ناوي لص . راطرياونةيامةكةي نةبوو خةتةريشيان بؤ سةر ئيسالم هةبووث
 و بأصك لةو ثارةيةو مالَةي كة لة غةزاكانا ضنطيان )موهةفة قلوبةلئة املو(نان

 بةآلنةكي ئةوة بؤ ماوةيةكي كةم بوو دواي ئةوةي بةهصز بوون .ئةدرا بةوان ،ئةكةوت 
ة )املوئةلةفة قولوبةهوم (ةش ئةو سياسةتة لةطةل  ئةلَصن ئصم.شةقيان تص هةلَدرا 

ئةلَصني يان بةدلَ كوردايةيت يانةكي ئيتر يةك فلسي كوردةكانا بةكاردصنني دواتر 
 كورسيةكانيشيان كة بةناوي كوردو خوصين كوردوستانةوة لة . سوور لةئصمة نابينن

ين بة كوردصكي دلَ  ئةيدة، دةرئةهصنني ويان لةذصر قوون،ثارلةماين عرياقي ئةدرصتص
تاكتيكي ،آلهي ئافةرين وةلَ،   لة رصطةي كوردايةتيدا ومالَ كاولساف و بة شةرةف

ضاكة بةآلم كورينة بلَصي دواي دووسةدةي تريش هصشتا هةر جةماعةيت مؤئةلةفة 
وئةوانيش ،بةهؤي شةري ساردي ناوخؤوة الزم نةبن بؤ راطرتين هاوسةنطي هصزةكان 

و كام جصيةي ،مالنصية نةكةن ئيستيغاليل ئةو مل،كة هةيانة  يبةوزيرةكية خؤرسكية
 دواتريش خوا ؤيان و عةشرةتياين لص هةلَنةدةن ؟خي ركةي خؤش بص هةوالةوةأطة

 ديفاع كردن لة خؤ لصمان بقةومصتةوة و بكةوينةوة شةري  ئةطةربةو رؤذةي نةكا
 ناتوانني بة خةلَكو  ئيتر ئةوكاتة.ستان فرؤشاند ئةعماملان بوبص لةطةلَ كورشئةمة

 أسوايي لةبةردةمي طةل و اش و خؤفرؤش و سيخور ضونكة مةبنة جخوا بلَصني
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 ئةوانيش ئةلَصن نا بةرصزم جاشيةيت سةرةراي ئةوكاتة.نيشتمانةوة لة دواوةية 
ئةوةي لةئاكامي سةركةوتين شؤرشطصرانا لصبوردن  بوخضةي ثر لةثارةي حيزبةكانت 

ان باشترة كوردايةيت يان يش دةنطصكت ئةداتص كةواتة كامي لةثارلةمان،بؤزامن ئةكا 
                                                                                           !؟ جاشايةيتببورنثاشايةيت 

  
  .........بزماري ثصنجةم

لَكانة قيأةي  رؤذ تا ئصوارة لةسةر ئةو ثالَتا،كابرايةك ،نةوةلَآل ضةند كابرايةك
 لة كوردوستاين ئازادو سةربةخؤيا لةم سةرةوة تا جةوةلَ  ،ئةطةركوردايةتيان دص

 و طةرةكةنةيان، لص نةخوأن  بص وةستان و لة سةرةوة تا ئةوالي خانةقني،حةمرين 
 قسة لةسةر دوارؤذي طةلة ستةم ديدةكةيان سرازيش نني بةناوي سةعادةتيانةوة كة

يان لةسةر ئةو هصلَة سوورانةي كة بؤ يشوربونو بؤ سةملاندين سو،بكا 
 ناو بةناو سرودصك يان شيعرصكي حةماسيش بة كؤلَص ،سةركراديةتيان كصشاوة

 بةيين خؤمان بصت ئةلَصن دانةيةكيان لةو .وةدةستخؤشيةوة ئةهاونة ناو ذوورةكة
 كوردوستان ئةي نيشتوماين ة شةري ئةكرد زةمانةوةي كة كورد بة يانزة تريةو

 يةكصكيكي تريان تةا بؤ ثةرينةوة بؤ هةندةران بة ضيا  بةجصهصشتووة،ينجوا
 برييشي ، تص ثر بووة) ئينب ئةلبةتوتة( وةكوةركةش و رةنطينةكاين كوردوستاناس

 .نةضووة لة دةفتةري بريةوةريةكانيا باسي ئةو خةباتةي شاخي بة دوورو درصذي بكا
شلَص بص كوردوستان مةحالَة ذيان ، وةلَآل  لة خارجيةو ئةيشيان تةمةنصكة دانةيةكي تر

 .يبلصي دوورراست ئةفةرمووي بةقوربان بة دةليلي ئةوةي توانيوتة ئةو ماوة زؤرة 
ئةم كابرايانة داواكانيان زؤر رةواية بةآلم ئةوةي رةوانية ئةوةية كة تةا بةقسة و 

لَص برايان ي ثصيان بشئةوة،لة دوورةوة بةشداري رزطاركردين كوردوستان ئةكةن 
دواي  فةزيعةتصكي بابرؤينةوة لةوص هةولَ بؤئةم قسةوخةونة شريينانةمان بدةين 

ن لصرةش دةستمانابيين   و خؤ كوصريش نةبووي ئةلَصن ئصمة لةوص نةماوينموحتةرةم،
ضما كةوين بةدةندوكان شةأ  بةم ميكرؤفؤنةوة بؤ بانطةواز بؤ كوردايةيت  طرص دراوة

                                                                                        .كورةنةوةلَآل! كةين
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