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  ةجبةييةجبةييلَلَثارصزةر أةفعةت هةثارصزةر أةفعةت هة... ...  ئةدةيب و مةرامصكي سياسي  ئةدةيب و مةرامصكي سياسي آلتصكيآلتصكيخةخة
   

ی کوردیدا  گه  کۆمه  جۆرك له تی به یه ی سیاسی و ئابووری وکۆمه نده گه
.  وه کاته ن ویژدان قزی ل ده  ئاگاو خاوه ، مرۆڤی ڕۆشنبیرو به  بووه سته رجه به
کان و  موو چین و توژه  هه ڵ به تیان تکه  بۆرژواکانیان سیاسه رانی کوردو حزبه سه
ك یان  ندیه وه رژه  جۆرك مرۆڤ ناتوانت به به.  کانی ژیان کردووه موو بواره هه

کی  وروپا خه  ئه بت، له کاندا نه تداره سه  ده  ناو حیزبه رله بت گه کی هه یه موچه
ت و  نگ دان بۆ حکومه ی دهویش کات بن ئه ت ئه رقای سیاسه ند ڕۆژك سه نھا چه ته
نگ دان  چت بۆ ده  ده ی که که و خه حزبی بن ئه? کی   خه رج نیه مان ئیتر مه ڕله په
چی   که وه نیه تیه ت و حیزبایه  سیاسه  زیاتریش فیان به فتاو پنج بگره دا هه  سه له

 و  رمانگه موو فه ناو هه   ته  خزنراوه  کوردوستانی الی ئمه ت له تی و سیاسه حیزبایه
   . وه کانیشه وته ت مزگه نانه  و ته خۆشخانه  خوندنگاو زانکۆو نه وانه  له وه زگا کانه ده

زگا   ده کك له ی یه  ڕگه کان له  کوردیه  حیزبه کك له ر یه وبه مه ك له یه ماوه
ت کردنی   خه ستا به زگای ئاراس هه  ناوی ده به.  وه کانیه بیه ده ڕۆشنبیری و ئه

 ژر شاوی توانج و  وته ری ناوبراو که  نوسه م جۆره ن به سه عید حه  سه مه رحه نوسه
ڕ  مه  پویستم زانی بیرو بۆچونی خۆم له به. رو ڕۆشنبیران ندێ نوسه ی هه خنه ڕه
  دارك نیه تمه هیچ ڕوناکبیرو سیاسه. ر رچاوی خونه  به مه ر بخه  بۆ نوسه ته وخه ئه
ند ساك   چه  که وه باتی سیاسیه ی خه  ڕگه ناست، چ له ن نه سه عید حه  سه ه م حه
  وه ك ال کردۆته ، دواتر خۆی یه باتی کردووه ماندا خه له ی ڕزگاریخوازی گه وه  بزوتنه له

تی  کی پاکی کوردایه ن ڕابوردویه سه عید حه  سه مه ب و ڕۆشنبیری حه ده بۆ بواری ئه
ی توند  خنه  چیرۆك توانیبتی ڕه  ساتره  به  که ری کورده  نوسه  تاکه نگه ڕه.  یه هه

کانی  رکرده تی سه  سنووری قودسیه رکه تی کوردی بکات، نوسه سه ی ده ئاراسته
   .جاڕی ی گاته سه ره  که یان کات به و ده زاندوه کوردی به
و دژی  له  گهی ره  به ر له ن ئستاش هه سه عید حه  سه مه  ڕای من حه به

کو دداری  تی وه یه ڵ پارتیدا هه  گه  گوایا له ش که ندیه یوه و په ، ئه تی کوردیه سه ده
بوو  وه ر ئه به نھا له ری ناوبراو ته زگای ئاراسیش بۆ نوسه تی ده ، خه  وایه نه تاك الیه

تی   تایبه گرێ به  ئه خنه هدوێ و ڕ کتی ئه  یه ی دژ به ن هنده سه عید حه سه مه  حه که
یاندنی پارتی ناتوان  موو ڕاگه هه. کتی نیشتیمانی خصی سکرتری یه  شه له
   . بگرێ خنه بنوس و ڕه) ك. ن. ی( دژی  نده وه ئه

  دوژمنی دوژمنم دۆستمه:   ده ی که نده و په ی ئه  ڕوانگه  پارتی له واته که
. ب و داهنان بت ده رو ئه  دۆستی هونه نده وه  ئهب نه پارتی وه. ری کرد تی نوسه خه
ی ل بگرت،  خنه س ڕه بوڵ ناکات که رگیز قه هه.  وه شه خنه بوڵ کردنی ڕه  بواری قه له
ی  خنه بوڵ کردنی ڕه  بواری قه  له چونکه. کانی رپرسه و به ر کرده  سه تی له  تایبه به
ك چیکدانی  کتی دا وه  چاو یه ارتی لهبری پ چیکدانی سه. رو ڕۆشنبیراندا ماوه جه

خصی  ر شه ردا بۆ سه کانی نوسه  ئاست ساتره چی پارتی له که.   وایه عامه کۆترو نه
ر  گه من دنیام ئه. بت نگ ده ڤان دا ب ده سروری کوری و نچیره رۆك بارزانی مه سه
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نی   و خاوه بوایه نه! ) ك. ن. ی ( ختی دژ به رسه یارو سه رکی نه عید نوسه سه مه حه
کی توندیش  کو سزایه کرا به ده ت نه ر خه ك هه نه. بوایه نه)  اللی نامه جه(کتبی 

کرد  زم ده تی من حه رانی پارتی گرتویه  دژی سه ی که خنانه و ڕه ر ئه  سه درا له ئه
ی   شایسته کو من به ن به سه عید حه  سه مه حه زگای ئاراس بدرایه به تی ده ك خه نه
 ڕوی  زگای ئاراس له تی ده چ خه  پ ده نده رچه زانم هه تری ده وره  گه وه تی له خه
زگای ئاراس  تی ده ر خه گه  بۆچونی من ئه به. تر بت وره تی نۆب گه  خه  له وه مایه
یرانی چ شاع  پ ده ، باشه  نیه وه  پشته رامکی سیاسی له  و مه بیه ده تکی ئه خه
ن  سه لی و شرزاد حه ختیار عه س و به او ناوداری کورد شرکۆ بکه!  توان به

نی  ب و ڕۆماندا خاوه ده  بواری شیعرو ئه ك له ریه  هه بن که ت کردن نه ی خه شایسته
  شاهکارن؟

تی و کاتی،  کی تایبه ندی یه وه رژه بۆ به  یه وه یامم بۆ ڕوناکبیران ئه دوا په
 بزانن  وه ئه. ن که ت نه سه ن و ستایشی ده که ر نه ماوه ل و جه ی گه ره  به ت به خیانه

 بۆ بچوك  وه وره  گه زگاکان له موو ده  هه نی وجودی نیه ده زگای مه  کوردستاندا ده له
  .... تدان سه ت و ستایشی ده  خزمه زگای حیزبین و له موویان ده هه
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