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  ئارام عةزيزئارام عةزيز  --------  !!ةةزةروورزةرووران ان بؤ كوردستبؤ كوردست  اليةين سي يةماليةين سي يةم
 aramazez@msn. com 

لة اليةك ،  تيكؤشاين لة خؤ طرتووةدوو شيواز لة باشووري كوردستان طةيل كوردخةبايت  ميذووي نويي 
 هاوضةرخة خوازيدميوكراسي ي بزاظيك وةكوويستوويةيت لة اليةكي ديكةيشةوة،  ودذ بة داطريكةران

مؤركي طةيل كورد  ستراتيجي خةبايت كان بة دواوة 1970ين الَسالة ناوةراسيت  هةلَبةتة. هةنطاواويت
الي خةلَكي  شؤرشة ئةوئاماجنةكاين ديكةي هةنديك لة  رةنطة.  ثيوةديار بووي ية نوييةشيوازئةو 

بةم  كورد خةبايت ئةجمارةيلة سةرةكي  يتدوو مةبةسدةكريت  مالَبة،  بيتروون نةبوو زؤر كوردستان
-يياليةنتاكة  يتالَدةسة  طؤريينلة ثيناو بريؤكةي فرة اليةين، م يةكة:شيوةية بؤ هةمووان ئاشكرابكريت

 كوردي مافةكاين طةيل كةئةو تؤي   و زؤرة حزيبييتيكي فرة نةتةوةالَبؤ دةسة لة عيراق دايي نةتةوة يةك
بريؤكةي فرة ، يةك اليةين كورد شؤرشي  بارة نةبوونةوةي نشوسيتدوو لة مةٍر، مةدوو. بضةسثيت تيادا

ي بري يزؤر ثرؤسةي، م سةد خمابنالَبة. بة باشترين دؤزي ئةو سةردةمة زانراحزيب لة باشووري كوردستان 
 طؤرةثاين وة لة سةرةتاي ئةم ئةزمونة تازةبؤيةهةر ، ريٍرةوي نةطرت دا كوردستاني لة بة سةناه و بؤضون
   !دةيشيكات،  ود دةكريهاوسةنطراطرتيين بة  شار ثيويسيت يتتداريالَدةسة  و شاخخةبايت

   
 سةر لة نويي ةردةمس باريي لةي بري وية طؤرانيكي سياسي رة ثاريتف ئةوثرؤذةي  ئةطةر ضي 

 ةيل كورد لة ثرؤسةيط م كةم ئةزمووينالَبة، ي كوردستان لة باشوور بووهةلَطرساندنةوةي شؤرشي كورد
ةم ئةزمووين فرة حيزيب ل،  وةكو ثيويستي سياسي و ضةكدارينسالَنةبووين اليةين راطري بة دميوكراسي و

م ئةو الَبة، نمةوةنامةويت برينة سؤطرتووةكان بكولمن .  ليكةوتةوةةكي فرةينةهامةتي  دان كوردستابةشةي
 ضي، ضيا و لة دا اليةنة بةشةرهاتووكان نيوان انةيثيكدادين ضةكدار ينالَضي لة سا شاراوةية ناشةيٍراست

 ةنةبوو دالةئارا ئةوتؤ كوردستايني  سي يةمكياليةني،  لة ناو شار دا كارطيرييتالَكايت ناكؤكي دةسةلة 
تةرازووي هيزي سياسي و ضةكداريي و  هةر وةكو. بطيريتلة شةٍرةكاندا  يب اليةينرؤلَي   بتوانيتكة

اليةنة ، دميوكرايت كوردستان و يةكييت نيشتماين كوردستان دا كةوتبوو بة الي ثاريت جةماوةريي
زؤر جاريش بةلَكو ، ارسةنطيان ٍرانةدةطرتنةك ث  ئةم ثارضةيةي كوردستانيش تريسياسييةكاين

  !!.  دةكردنسةيشيالَان لةو بةرسةنطيثا
 ازووي هيز لة كوردستان خؤي بة راطري تةر عيراقحزيب شيوعي سةردةمةيك، ان روونةالي هةموووةك  

 سي رؤلَ يهيلَ دةتوانيت وةكو كة بوو كوردستان برواي وا  سؤشياليسيتنيكي زؤريش حزيبالَسا،  ودةزاين
ربةست و خولقاندين طئاكاريطةريان هةبووة لة  طومان لةوةدا نية كة ئةو دوو اليةنة جار و بار. بطيريت
هؤكارةكان هةرضي  م لة راسيت داالَبة،  دا ثارضةيةي كوردستانةملة نيوان اليةنة ناكؤكةكاين ئئاشيت 
، دانيو شاريش  ان لة لة كايت ناكؤكيةكانيضي، و  شاخ اليةنةكان لة ثيكداداينيضي لة سةردةم، بووبينت

 نا راستةوخؤ يان، راستةوخؤ بةلَكو،  سي بطيرنهيلَي  رؤلَينةك هةر بؤيان نةلواوة سؤشياليست و شيوعي
  .  بوونضةندين سالَةي كوردستان ي خؤ كوذيرشٍةثيكدادان و شدار و هاوبةشي بة

دابةشبووين شيوعي بؤ دوو بالَي ) ويٍراي بوونيان(، لةت و ثةت بووين سؤشياليست و يش لة ثاشئيستا 
نسي الَا و راطري بناظنيكان خؤيان بة هيلَي  تازةة ئيسالمي و ضةثةبالَ تؤ بلَيي،  و كوردستاينيعيراق

اليةين سي يةم  بروانامة و موومتانةي ديارة ؟!زاننبباشووري كوردستان سياسي و جةماوةري ؤرةثاين ط
يان هةنديك كاري ، هينابيت ييجةماوةراليةنيك ضةند دةنطيكي تةا ئةوة نية كة لة هةلَبذاردنيكدا 

تة الَزةكات و مرياتيانةي وو  هةنديك لةوبة داشكردين وا ثي دةضيت. ي كرد بيتخوازريمرؤظايةيت و خ
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يةكطرتووي  بة تايبةت، اليةنة ئيسالميةكان، عةرةبيةكان بة سةر خةلَكي هةذار و نةبوونةي كوردستان دا
ووسم و نيميذوو دةئةز ئةجمارةيش بؤ  !.  دةخوازيت رؤلَي اليةين سي يةم لة كوردستان دا بطيريتئيسالمي
دوو   هةرلةيان دوذمنان هةيشة كةلَك، ةكةمان بزاظي رزطارحيوازانةي طةل كة وا بةدريذاي ميذوويدةيلَم

   !!. كوردرؤلَةكاين   نةتةوايةيتهةسيت دين شورش وبؤ الواز كر ةوووة رطرتماركسي و ئيسالمي  يبريؤكة
 و ساماين عةرةبة اليةنة ئيسالميةكان بة ثارة ئةمرؤ ئةوةي هةلَةن رووناكبرياين كورد ئةطةر 

 بة عةرةب كردين ي نويي ية داريذراوةلةو سياسةتة، لة كوردستان دا ئةجنام ئةدةن شوظينيةكاين كةنداو
دةزطاكاين ديكةي ثروثاطةندةوة  ن ويلةظيزوتة لة ريطاي كةنالَةكاين كةنةوة كةكوردستان جوودا نة

بيطومان بة .  كورد دا كردوةازي كيذ و كوراينةتةوايةيت و سةربةخؤ خوريطةري كوشندةييان لة بريي نكا
، ةك ئاسان كاريكي طةليهةست و نةسيت نةتةوايةيت الواين كوردالوازكردين  كار هيناين اليةنيكي ئيسالم بؤ

 بة سةر يكاريطةري زؤر  طةيشتوون كة بريي ئايينةهةر لة دير زةمانةوة دوذمنان لةو ضونكة
اليةنة بةشيكي بةكارهيناين ،  لواوةبؤ نةياراين كوردؤ ئةوةيش ئةمٍر،  هةيةدةوةكوردموسولَماناين 

  !. ئيسالميةكاين كوردستانة
بةرامبةر بة كيشي كورد ) ، بة بالَة جيا جياكانيةوة ( ئيراق و ئيرانيشهةلَبةتة سياسةيت كؤمةنيستةكاين 

ئيران لة -كؤمةنيسيت كريكاري عيراقاليةنطراين  هةلَويستةي ئةو منونةيتةا . زرؤ روون و ئاشكراية
طرنط  مالَبة، و تورك بيت فارس يان، شؤظينيةكي عةرةبطرنط نية تؤ  كة، وةي كوردستان بةسةدةرة

  باوة كةهةر وةكو الي ئسالميةكاين !. ة كيشةي نةتوايةيت كورد نةكةيةت و باس لكورد نةبيتكة  ئةوةية
 يشالي ضةثةكان "، ئيماين الواز دةبيت" يان " كافر" دةبيت بة بكاتئةوةي باس لة كيشة نةتةوايةيت كورد 

ي بريي نةتةوةي" ،  وةناسؤنياليست" ئةوا،  خؤي بكات بووينئةوةي باس لة مايف كورد و كوردستاين
  !!! "شةرمةزارية " بؤ كؤمةنيستةكانش بوونيو كوردستاينكورد

ثيويستة ، ضي لة كوردستان بن و ضي لة دةرةوة وردو سةربةخؤ خوزاين طةيل ك من ثيم واية رؤشنبريان 
ارسةنطي ئةمرؤي ث بتوانيت كة بة الين كةمةوة ثيكهناين هيلَيكي سي يةمي ئةوتؤ هةنطاوي لة بار بنين بؤ

دةبيت دوور ، هةلَبةتة ئةطةر ئةو اليةنةيش هاتة طؤري !!. طؤرةثاين سياسي باشووري كوردستان راطريت
تائيستا هيزيكي سياسي و ، وةك ئاشكراية.  دوو بري و بالَي ضةثي ماركسي و راسييت ئيسالمبيت لة هةر
نةبووة كة بتوانيت ضارةنووسي طةيل كورد لة ضةندين هةلَة و  وا لةم بةشةي كوردستان دا جةماوةريي

 هةموو كات زةروو ي سي يةم بؤ كوردستان لةيبؤية ئةمرؤ هلَ، هةلَديري سياسي و ضةكداري بثاريزيت
  !!!. ترة

   
  هةر دوو ثارةتة سةرةكيةكي باشووري  مان لةوةدا نية كة ئةمرؤ بة هؤي كةم و كوريةكاينطو 

م لة طؤرةثاين سياسي الَبة. لة بالَة ئيسالمةكان ثيشان داوةهةنديك اليةنطري جةماوةر  كوردستانةوة
ناشكريت رووناكبري و سةربةخؤ خوازاين ،  باوةر ونطي مةحة و جييفرةوان دا نا بيت ئةوة بكريت بة سة

 بةلَكو لة، داردستان وكنةك هةر لة بالَة ئيسالميةكان   وا كةيية فةرامؤش بكةنهةنوكة  ئةو راستيةكورد
بطرة ئةو ،  ونكريدة تةماشا طومانةوة جيهاندا بة ضاوي يتاين دميوكرات و ثيشكةوتووحوازالَوهةموو 

جا  !. زياتر بة شةري اليةنة ئسالميةكان ناسراوة" ، يزوم تريؤرجةنطي دذ بة"  ليناوةجةنطةي كة نيويان 
بةلَكو ،  دةبيت كوردستاندةينئايو ترسناكي بؤ ئيستا  ميت وةرطرتين ئيسالالَنةك هةر دةسة، ليرةدا

   !.  دةباتد بةرةو طيذاويكي نادياركور كيشةي، اليةين سي يةميش  ئاسيتبةطةيشتنيان 
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