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  ئاسؤ شيخ كةمالئاسؤ شيخ كةمال... ... ! ! مزايةدةبةسةمزايةدةبةسة
 يسياسيةكانةوة بة سةر خةلَك  كورد مزايةدةية لة اليةن طةيل كيشة سةرةكيةكايندةميكةو يةكيك يل
 ي هيض حيزيبخاوةن دةسةالَت و سةركردايةيت  وي سياسي ئةم والَتةوة وةكو ئةوةسادةو هاوالَتياين

 طةل  دةيبي كردبيت بةم طةلة و ئيدي هةية ثيشكةشيطوزارخزمةت  جوان وي كارينةهيشتبيتةوة و هةرض
 و ي بون دلَسؤز ببيتة ثيوةر بؤ نيشتمايني حيز ب بيلَيحزب بيت و هةرض  سراينيهةميشة قةرزار

 يواقع  تام لة سواو و يبي تري شةهيدان و ضةندين وتة و ئةمةك و وةفا بؤ خويينيراستطؤي يثيوةر
بةدةردةكةويت زياتر لة هة موو   هةلَبذاردنداي ثروثاطةندةيك و لة بانطةوازهةروة.  والَتدايئةمرؤ
 لة بانطةشةياندا بؤ  و يةكييت ثاريتبةتايبةيت  حزبة كوردستانيةكان وئيستا سةراين.  تريكاتيك

ردندا  بةشداريان دةبيت لة هةلَبذاي ئةوانة بوين نيشتماينهةلَويسيت  دادةطرن لةسةريهةلَبذاردن زؤر ث
  ناوزةند دةكةن بؤية منهةمو دذيكيش بة و هةلَبذاردنة بة نا نيشتماين. عيراق بة تايبةتيش بؤ

! هاوالَتيان لة هةلَبذاردن ي كردي هةلَبذاردن و بةشداري دةزامن كؤمةلَيك خالَ خبةمة روو دذبةثيويسيت
 ي ن ك ق ديارة مةبةستم لة ليسيتبؤ عريا  بكةيني كوردئةطةر بةر لة هةموو شتيك قسة لة سةر ليسيت

 بوون  بكات ئةوجار قسة لةسةر بةنيشتماينثاليوراوةكاين يو ث د ك ة ئةوا دةيب هةموو كةسيك سةير
  ثي بدات ئةوا بةشدارة لة ئةنفال كردنةوةويليستةكةدا دةردةكةويت هةر كةس دةنط  لةيبكات كة بةتةواو

مستةشارو   جاش وي تر كوردستان دةخاتةوة ذي ضةثؤكيك كوردستان و جارييكيمياباران كردنةوة
بكةونة تاالَن و خؤدةولَةمةند   تري ئةو دو حزبة هيندة تر دةبةخشيت بة سةراينيبةعسيةكانةوة و هةليك
 يدانةوةي طريدةنط دان بةو ليستة جطة لةوة بؤية.  ديفاع هةذارو يبي خةلَككردن لة سةر حيسايب

 كورد و  نةهامةتيةكاينيكورد و دوبارةو ضةند بارة بوونةوة ي ذيردةستةي عةرةيبيكوردستانة بة عرياق
  تريشة بة هةلَبذارديني ثلة دوو تاوانيك كورد بة هاوالَيتي زولَم و بونةوةذياين  ميذوو بؤيطيرانةوة

 كة يكو ئةوةبةلَ  كوردستان بةريوة بةرني بضوكيكؤمةلَيك كة دوانزة سالَة نةك نةيانتوانيوة بةشيك
كوردستانيان لةتلةت كردو تةنانةت  ي بضوكيدوذمنان نةيانتوانيوة بيكةن ئةوان كرديان و بةشيك

 بيكات هةروة ك ضؤن ذن و ئافرةت و دوذمنيك نةيتواين  ميذوو هيضيزمانيشان لة كرد كة بة دريذاي
نة تةا بةخؤيانةوة نةوةستان كة ئةوا.  يةكترداي تريان كرد بة طذيتويذ  و خويندكارو دةيانقوتايب
بةعسيان  كةسيك دةزانيت ضيان بة يةكتر كردوة بةلَكو ئيستا كؤمةلَيك موستةشارو كؤنة هةموو

 بؤ ترساندن و تؤقاندين  بةرلةشكريهيناوةتةوة مةيدان و دة يانةويت ئةجمارة ئةوان بكةنةوة بة سور
بةسةر يةكتردا بؤية ئيستا ثةنايان  ئةوانة خؤيان كيمياييان نةبوو برييذن.  والَتي خةلَكيتةواو

 165باران و ئةنفال دةنا كورد بة هةموو ثيوةريك  ي شارةزاييان هةية لة كيمياييبردؤتةوة بؤ ئةوانة
نية تيدا دةست دةكةوت كة بيخةنة ليستةوة بؤ ئة و بةناو ئةجنومة ي خاوةن هةلَويست ميذوو ثاكيكةس

 حيزبة كورديةكان و موستةشارو كؤنة بةعسيةكان هيض ي هاوبةشدان بة ليسيت دةنط. نيشتمانيةوة
  لةي ديكتاتؤريةت و رذيميكي و دروست كردنةوةي خةلَك هيواو خواستةكاينلة لةطؤرناين  جطةينابةخش

 يويران كردنةوة  جاش وي فةوجيدةنط بةو ليستة دةنط دانة بة دروست كردنةوة.  بةعسي رذيمضةشين
 راستة ي ئاوات ئاماجنخنكاندين دةنط دان بةو ليستة دةنط دانة بة كوشنت و.  كورستانديهاتةكاين

 هةلَويست و بؤية هةركةسيك خاوةين. يسةربةخؤي  كورد لة ديريين خةوين و لةباربرديني كورديقينة
 طةل بدات دةنط  دلَسؤزاينيت و هاين ئةو ليستة بي دذيبة توند نيشتمان ثةروةر بيت ثيويستة زؤر

 كورديش ديسان لة كوردستانيش و بؤ ثةرلةماين.  تيدا بيتيموستةشار و بةعس نةدةن بة ليستيك كة
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دةنط بؤ  من نالَةم دةنط نةدةن بةلَو بةثيضةوانةوة.  ئةو حيزبانةيهةية لة ليست و بة رنامة سةيريةك
 12 يالَم نةك بؤ ئةوانة  بامشان هةبيت بةيو ثيويسة بةشدار نيشتمانية ي ئةركيكي كوردثةرلةماين

 سةرانةو باج و  سالَ لة داناين12 يدوا  كوردستان ببةن بةريوة ضونكة ئةوانينةيانتوانيوة ئيدارة
 ي تةواوي سةر عةلوةكان ال دةبةين وةك ئةوةيهاتوة باج  تازة لة بةرنامةياندايطومرط و جؤرةها دز

 باج ي سالَة ك12 يو ئةو ثرسيارةنني كة ثييان بلَيني ئةيو ضاوةر و طةمذة بزانن بة طيل يخةلَك
  سالَدا نةيانكردوة ئيستا بةدروشم ثيمان12 ي لةماوةيئةوة؟  داناوةي باجيط وةردةطريت و

 دةنط داين يدةبا هةمومان بةشدار.  بكريتي بروايان ثدةفرؤشنةوةو دةشيانةويت زؤر بةئاساين
و فيربني كةدةسةالَت بؤ يةك   بدةين بةالَم طرنطة دةسةالَت بطؤرينيان بني و طرنط نية دةنط بة ككوردست

 دروست بيتةوة تا 50 بة 50 تر ريطة نةدةين يكةجاريك فيربني. حزب و يةك طروث و دةستةو تاقم نةبيت
 . وينلةت نةكريتةوة وة ضؤن دوذمنان لةتيان كرد  باشور تر كوردستاينيجاريك
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