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  آل مصدينآل مصدينلَلَهاشم عةبدوهاشم عةبدو.... .... نووسةراين دةربار ضييان لة جةماوةر دةوصت؟ نووسةراين دةربار ضييان لة جةماوةر دةوصت؟ 

  
یان داوای فیدرای بۆ باشووری  که تیه رکردایه  سه ی که و حزبانه ر به رانی سه  نووسه که یه ماوه

  وه ره ماوه می جه  ده نووسن و درۆ به  ئامز ده ره مه یر و سه نووسینی سه، ن که کوردستان ده
کی کوردستان بۆ خۆیان داوای فیدرای بۆ  خه   ن که وێ وا پشان بده یانه ستن و ده به ده هه

  و راستییه ستی به  هه کانه تی سیاسی کوردیش زیره رکردایه ن و سه که باشوری کوردستان ده
   لهر به. کات باتی بۆ ده گرێ و خه فیدراڵ داده، کگرتوو ر عراقکی یه سه  پ له  بۆیه کردووه

  رمیدا زیاتر له  ریفراندۆمی نا فه  له زانن که  باش ده رانه و نووسه  ئه موو شت من دنیام که هه
ڵ عراقدا  گه وێ چیتر له و نایانه خۆیی کوردستان داوه ربه نگی بۆ سه ک ده ی خه% 98

یاندنی حزبدا قایمتر  ی راگه  نو بازنه وێ شونی خۆیان له یانه یان ده و نووسینانه به،  وه بمننه
  ربگرن ورتر وه تی چه ن و خه بکه

  ی کورانه وانه یان بۆ تکایی ئه وه ش گرتنه ر و باوه ماوه کان بۆ ناو جه ی حزبه وه دوای هاتنه
ی   وته  یان به وه ریان قوت کردۆته ری تووتی ئاسا سه ندین نووسه چه، ن که یان ده گوایه
و  ره وێ رۆشنبیریی کوردی به یانه  ده وه یای خۆیانه  خه  و به وه رۆته خۆیان پاک ک وه خۆیانه
 یان  وانه  ئه:ناچارین بین،  بوانین رانه و نووسه  له وه  چاوی ویژدانه ر به گه ئه.  بھاژۆن وه پشه
رستی و  سکی خۆپه عسن یان گۆشکراو و فرچکدراوی بیری ته ستی رژمی به کراوی ده رده روه په
م  ر و هه ماوه  جه م ناپاکی له هه، ن که  ده وایه  ناڕه و کاره یین و بۆ بژو و خۆژیاندن ئه مه حه مهما
 نووکی   ئارای دیکتاتۆری له وتی خۆڕاپشکردن و هنانه  ره وه داخه به. ن که  خۆیانیش ده له

  ر به گه  ئه وه دیسانه. تکر  سازی بۆ ده مینه درت و زه وی پده  بره وه رانه و نووسه پنووسی ئه
کانی کوردستان  تداره سته  ده یاندنی حزبه  و راگه  رۆژنامه  له وه رانه روه چاوی نیشتیمانپه

تی تاک حزبی و  پاندنی سیاسه ر سه سه خت له کانیاندا جه ی نووسینه  زۆربه بینین له ده، بوانین
.  وه نه که کانیان ده  هاوشوه واژه سته و ده  رمانده رۆکی فه  و سه رکرده دانی حزبی سه پیاهه
 ژر ناوی  کان له یاندنی حزبه  راگه کرت که  ده و چاالکی و سیمینارانه ش باس له رۆژانه

  رانه و زڕ نووسه  ئه تازه  به تازه. پنن سه کی ده ر خه سه هیدانی خۆیان به و شه رکرده سه
  وای لھاتووه.  وه نه ران بده رخواردی خونه  ده وه نیوتره  گه بۆنکی عس به ی به رماوه وێ به یانه ده
کانی  کانی رۆژانی شاخ و پشبینیه کانیان و ونه رکرده کانی سه رمووده  بۆ فه  پشانگه  رۆژانه که
زانن و درۆی  زان ده  و نه  ساویلکه ر به ر و خونه ماوه  جه رانه و نووسه ئه.  وه نه وان بکه ئه

و  ئه،  وه بۆته رنه مدا به  ده ی له که  هشتا وته رکرده سه.  وه بته ر نه  هه ن که که وتۆ ده  ئهشاخداری
ستن و  به ده ی جۆراوجۆری بۆ هه وه ک داڕشتن و لکدانه زار و یه  هه  ماستاوچیانه ره نووسه

و  دێ جار ئهن هه.  کی نایاب و گرنگ و بھاوتای جیھانییه یه وه ن لکدانه ده واپشان ده
رنا  گه ئه. یی ی دوانه  راده نه گه چن و ده رده نی ده تی و زووڕناژه  باری ماستاوچییه  له رانه نووسه

تی   سیاسه ی جیھان له وره  وتی گه رۆکی فنه  سه کات ب که ت ده رک جورئه چۆن نووسه
 وت  رۆکی فنه یان سه،  وه تهگر ده  کوردستانی هه  حزبی ی فنه رکرده خۆیدا شون پی سه

کانی  ی دیدار و قسه ت زۆرینه نانه ته. کات  حزبی کوردستانی ده رۆکی فنه  سه پرس و راوژ به
.  وه کانه ڕی رۆژنامه ر الپه  سه  خرته وسا ده یان ئه وه  و راست کردنه وه وان دوای پاککردنه ئه
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تا ئستا .  وه  درۆ بخایه  به ر و رۆژنامانه  نووسهو بت ئه  خۆی ناچار ده رکرده زۆرجاران سه
کانی خۆیان سپی  ربار و رۆژنامه  ده ره کان درۆی نووسه رکرده  سه  که ندین جار بۆخۆم دیومه چه

  کو به به، ن ک ناکه  خه رم له  و شه وه خۆیاندا ناشکنه ک به  نه رانه و نووسه م ئه به.  وه کردۆته
ڕی کورد  می شه رده  سه جاران له. گرن ز گۆشتیشی پده ز گه نن و گه که  بۆی پده وه سنگی فراوانه

ریان  رامبه نی به دا و الیه ده کانی خۆیانیان هه  شان و بای حزبه  به رانه و نووسه  کورددا ئه به
ش  رکرده دوو سهر کات هه. بوون ده  و ماندوو نه وه یانگوته یانگوت و ده ده. کرد تاوانبار و ریسوا ده

  رانه و نووسه  ئه وه دیسانه، کتریان ماچ کرد الی یه مالو ئه کتر ناو ئه ستی یه ناو ده ستیان له ده
ردوو  ی هه ته وه له. کانیان رکرده یی و سنگفراوانی و لبووردوویی سه وره دانی گه  پیاهه  وه وتنه که

ت و سامانی کوردستانیان  روه واوی سه  و ته ووه کرد وه که یه شیان به تداریش باوه سته حزبی ده
کانی   سواوه واوه ی قه وه  لدانه ستیان به  ده رانه و نووسه ئه،  وه ش کردۆته  نوخۆیاندا دابه له

زار جار  ن و هه که وش و بارودۆخی سیاسی کوردستان ده  ناسکی ره  و باس له وه رابردوو کردۆته
  نه رکوک و موس نایه  کوردستانی بوونی که وان له کانی ئه رکرده سه   که وه نه که ی ده دووباره
،  وه بنه ڵ ده  پوچه شانه ڕه و هه م کات زانیان ئه به.  وه یگنه شی دایک ده و بۆ باوه خواره

 و خای یاسایی و  وه کشنه کی راده ی الوه له سه کی بۆ مه رنجی خه ست سه نقه  ئه تا به وه ئه
واڵ و  هه.  وه ڕنه ریاندا بپه سه وێ به یانه  پاسا و ده نه که رمی ده تی و هه وه خی نودهبارودۆ
کان  تداره سته  ده کانی حزبه ی رابردووی رۆژنامه فته و دوو هه کانی ئه  و نووسینه وه لکدانه

ی رابردوو  وه ت و دواپتکردنه قه تی و بۆچونی سه  دژایه  و پن له  دیاره شویان پوه ژان و په شه
زار و  هه، ن که ی عراق ده وه ت کردنهر باسی فیدرای و دروس گه ئه.  وه نگکی ئاو وا تره  ره به
کات و  بات بۆ فیدرای ده  خه دان ساه ری کوردستان سه ماوه  جه خۆن که ک سوند ده یه
ر  گه ئه.  وه ت بکرته و ناب ره  بیاری فیدرای داوه وه ه1992 سای  مانی کوردستانیش له رله په

رکوک  ی که وه ڕانه ب گه  به سوندیان خواردووهکان  رکرده  سه:ن ده، ن که رکوک ده باسی که
ر  دوایی هه. ربگرن ش نین هیچ پۆستک وه ن و ئاماده دا ناکه کانی دیکه ڵ لیسته گه دانوستاندن له
بردنی  ڕوه  بۆ یاسای به وه ڕینه ب بگه  ده:ن  و ده وه نه که کانی خۆیان رتوش ده خۆیان نووسینه

 و ناب کارک  وه کاته  ده ره سه یان له  کشه ی که و ناوچانه ر دواخستنی ئه سه ئکید له  ته کاتی که
 کردن   گاته وتنه کان که به ره  عه دا نووره م رۆژانه له.  ببن کان لمان تووڕه مریکیه  ئه ین که بکه
تا  یش ههدواتر، ست وه ک ده یه رکوکی دڵ بۆ ماوه  جارێ که:ی و نووسیان که ته  کورد و سیاسه به
کانی  مارگیره  ده ره خ و گرنگی زۆر بۆ نووسه ت ناب بایه به هه. وێ که  لدان ده تای له هه
کانی  رکرده کو سه به، نووسیبوو یان  نه وه  خۆیانه انیش له و م ئه به، ب و تورک دابنین ره عه

ت و  ای پکھنانی حکومهگرین و بۆ دو رکوک راده ی که  جارێ کشه یاند بوو که کورد رایانگه
.  وه یھینه ده،  ستووره  ده وه ر ئه سه بردنی ریفراندۆم له ڕوه یی و به میشه ستووری هه نووسینی ده

مارگیر  بی ده ره رانی عه می نووسه ن وه ت ناکه ک جورئه ربار نه رانی ده  نووسه وه  داخه به
 :لم  ده وه داخه به.  وه گوڵ کاتریان بۆ نانرنه و لهن  که تیشیان بۆ ده کو خۆشخزمه به،  وه نه بده

 گوندکی   ئیمۆ دونیا بۆته ی که وه  گوی گادا نووستوون و ب ئاگان له ربار له رانی ده نووسه
می  رده سه له.  وه ن و ناشاردرنه گه  جیھانیان ده  کات و ساتی خۆیدا رووداوکان به بچوک و له

می  ده،  وه بردنی کاتی بنووسنه ڕیوه کات ویستیان یاسایی به، منی کاتی حوک نجوومه ئه
، کتی دا  پارتی و یه زار دۆالریان به  هه700کانیان نووساند و دوو ملیارد و  ی حزبه رکرده سه
و   ئه یاند که ک هه خه کانیان و وایان له رکرده دانی سه  پیاهه وتنه ربار که رانی ده چی ئووسه که
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،  کورد کردبوو کان ناپاکیان له کگرتووه یه وه ته ی نه  که رمی کوردستان بووه شی هه به  یه پاره
 و  وه ته ی گاوه یه و پاره مریکا ئه ئه، کانمان رکرده ر داوی سه سه تا له وه ئه،  وه شاردبوویانه

. هنن دهکاری  ک به رانی خه  و خۆشگوزه وه دانکردنه رمیش بۆ ئاوه تی هه ردوو حکومه هه
 ملیۆن 100ی  له سه مه، کرێ رکوک ده ی که  دواخستنی کشه  کاتکدا باس له مۆ له  ئه وه دیسانه

رمی  ی هه وه دانکردنه ی بۆ ئاوه یه و پاره غداد ئه تی به حکومه، ن  گۆڕێ و ده دۆالر هاتۆته
راو هۆریای  هه. !!اتک رمی ده تی هه رۆکی حکومه شی سه  و پشکه رخان کردووه کوردستان ته

ر  ستکاریش هه رهه به، تدار خۆیانن سته ده،  زاندووه کی به یه موو راده ربار هه رانی ده نووسه
ت  سته ی ده ی بازنه وه ره ی ده وانه کانی ترو ئه ستکاره رهه  به تک بۆ حزبه رفه ده، خۆیانن
 بین  باشتر وایه، ن که ری دروست ده اوهم ی جه وه  کۆبوونه کان رۆژانه رکرده سه.  وه ناهنه
ن و  وانیش وتاریان بۆ بده ن و ئه گاکانیان بکه رانی باره  سه ن که که ک ناچار ده  خه رۆژانه

  بۆیه،  کدا گرتووه واوی قووتی خه ر ته سه ستیان به وان ده ئه. ن ردیان پبده وز و زه نی سه به
 زۆر کۆنن و  ریانه و شانۆگه ئه. دات و دیان خۆش بکاتیان بۆ لب په  چه ک ناچاره خه
ویستی بۆ   خۆشه ربار به رانی ده چی نووسه که،  وه هننه  بیر ده دام به تی سه سته می ده رده سه
   فنه ن که وه و پمان ده گنه کانیان ده رکرده یی سه وره  و سنگفراوانی و گه رکرده سه
کات و  رخان ده ر ته ماوه ی کاتی خۆی بۆ جه زان و زۆربه ل ده تکاری گه ه خزم  خۆی به رکرده سه

و  دات کشه وڵ ده گرێ و هه وان راده کانی ئه یی و هازانده  داخوازی و گلله گوێ له
  نده وه  ئه ن که ده ن ده کان به ی حزبه رکرده کات سه. ر بکات سه کانیان بۆ چاره موکورتیه که

، رف بکرت تگوزاری سه  یان رگاوبان یان شتی تری خزمه ی قوتابخانه وه ککردنه بۆ چا یه پاره
و   ئه  که ه وه نه ده ر و وا لکی ده ماوه ر جه سه  به وره تکی گه  منه نه یکه ربار ده رانی ده ئیتر نووسه

ش  ری ره ماوه یاری بۆ جه د یکاته  و ده رهناوه  ده ی یه و پاره  ئه وه  گیرفانی باوکییه  له یه رکرده سه
می  رده  کتومت هی سه ربارانه  ده ره و نووسه کانی ئه ندێ جار نووسینه هه. و ڕووتی کوردستان

ن خوا  دام حوسه رۆک سه نیا ناوی سه ته، مھوری و عراقن  و جه وره لسه هاوکاری و ئه
دا ناچارم  لره. نووسن یدا ده شون ی خۆیانی له که ی حزبه رکرده گۆڕن و ناوی سه ده، یپاراست نه
ر  یان به خه و بۆچی یه!! ؟وت ر ده ماوه  جه رێ چیتان له  ئه:ربار بپرسم ی ده رانه و نووسه له

  ؟؟ن ناده
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