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   جاف جافعةيلعةيل ...  ...  تازة ئاوا دةبينريت تازة ئاوا دةبينريتجيهاينجيهاين

  
 باسةكةمان ي تاكو جةمسةر، لةئيستا بطةين ئةبيت تؤزيك يان زؤر بطةرِيينةوة بؤ دواوةيبؤ ئةوة

 ي زاينيا بريورِايةكيهةم) 19(ي هةموو كةم تا زؤر زانيارميان هةية كة لةسةدة. ببةستني بةيةكةوة
ئةطةر ئةم  ( كةميةوة كةوتة جيهانةوةو بةماوةيةك) ماركسيةت(ي  بةناويراميار و ي ئابوورفةلسةيف

 ميللةتان ذياين و لةكاتيكا هات كة طوزةران..  تةنييةوة جيهاينيئةم ثةرِةو ثةرِ) بؤضوونةمان راست بيت
 ي جةنط هةلَطريساينيدوا و  بيستي سةدةيبةتايبةتيش تاسةرةتا.  يابوو؟؟ي ناهةمواريلةثلةيةك
 تياضوو يان  تاواينمليؤنةها سةربازو يب.  بةردةوام بوو1918 ي تاكو سال1914َ ي لةسالَ يةكةمجيهاين

 1917 ي ئؤكتؤبةري هةموو جيهاناو دوايش شؤرِشيميللةتان درا بةطوي و  طةالن برايةيتيتيابران؟؟؟ بانط
 ئةكرد يةرِةبريوباو و  ئةو شؤرِشكة سةركردايةيت) ثؤلَشةفيك(  كؤمؤنيسيتلةرووسيا روويدا ثاريت

  و، جيهانيان كرد يةكطرن كريكاراينيبانط و هاتنة سةر دةسةالَت)  ثرِؤليتارياديكتاتؤريةيت(ي بةناو
  . يةكطرتن طةالنيان كرد و  ميللةتان برايةيتيبانطةواز

  يةكةم قورباين جيهايني دووهةم هةلَطريساو زياتر لةجةنط جيهاينيئةمة بةردةوام بوو تاكو جةنط
 ديكة ي فاشيونازيدا ئةوةندةي سويندخؤران بةسةر دةستةي دةستةبةالَم بةرامبةر بةسةركةوتين. تيادرا

 ي ئةوةبوو ثيش كؤتايي ذير دةست بةئازاد طةالينئوميد ثةيداكردين و  ميللةتانتةوذميدا بةبرايةيت
ئةلَمانيا كة  و نن بةشةرِ ييدا دةولَةتة سويند خؤرةكان بؤ زووتر كؤتاي1944 جةنط واتة لة هاتين
 تاكو ، جةنط كردةوةي تاوةي بةرةيةكي بوو لةناوبةرن برييان لةكردنةوة شةرِاين دةولَةتاينيسةرؤك
ثيالنةكةش وابوو كة .  بةرنيلةناو و  ئةوا بكةن بةدوو بةشةوة ئةو كات بةسةريان زالَ بنيلةشكر
 ي تر فةرةنساو ئةواين، ئينطليز،ئةمريكا (لةرؤذهةالَتةوةو ئةمانيش) سؤظيت(ي  شوورةويةكييت

  ثايتةخيت فةرةنسيةوة بةرةو بةرلييني) دةنكردك (و) ينؤرِماند (هاوثةميانيان لةرؤذئاواوةو لة
  . ئةلَمانيا بضن

 ي ئينطليز لةيادداشتةكانيا كةباسي ئةو كاتةسةرةك وةزيراين) وةنستون ضةرضل (ليرةدا ئةطةرِيينةوة بؤ
  بةرة كة لةيسويند خؤران برِيارياندا كةهيرش"جةنط ئةكات ئةلَيت  ي دووهةمي بةرةيكردنةوة

بةالَم من زؤرم هةولَدا كة ئةو بةرةية . ! فةرةنساوة دةستثيبكةن لةويوة بةرةو ئةلَمانيا برِؤن؟ي) دةنكرك(
 ثايتةخيت ي) بةرلني ( فةرةنسةوة دةطةيينةيضونكة تاكو ئيمة لةرؤذئاوا.. ةوة دةستثيبكات) بةلكان (لة

. !!يلةدةستمان دةض و  داطري دةكاتي ئةوروثاهةموو رؤذهةالَيت) سؤظييت(ي  شوورةويةكييت.. ئةلَمانيا
ئةوةبوو ثيكةوة .  كةوتة كاري ئةمريكي) ذةنةرِالَ ئازينهاوةر( كة دةستكرا بةشةرِو بةرةكة بةسةركردايةيت

 و يان يةكخست) هيتلةر (ئةلَمانياو و شتنة بةرلنيئةمان لةرؤذئاواو سؤظييت لةرؤذهةالَتةوة ثيكةوة طةي
 ي ئةوروثا كةوتة ناو كةوانة كردووةو هةموو رؤذهةالَيت كة ئةم راسيتي ضةرضلَ زؤر باش هاتةدقسةكاين
 خؤم كة ئةوةم ئةخويندةوة هةتا ئةهات ضةرضلَم يبةندة ئةو كاتة بةش بةحالَ.  شورةوييةوة؟؟دةستةالَيت

 هةر يدوور بني بووةو زياتر سؤزم لةسةر خويندنةوة و كة ئةوةندة بليمةت!! بوو؟لةبةرضاو طةورةتر ئة
 و  جيهايني جةنطي كؤتايي دوا رووداوةكاينبةالَم كايت..  زياتر ئةبوو ياداشتةكايني بةرطةكةيس

  ئينجا بؤ زؤري ثيشوومان دي سةدةتا حةفتاكاين و شةستةكان و  ثةجناكان ناوةرِاسيتي دوابةتايبةيت
 ي جةنطي دووهةمي بةرةي برِياريليزان دةركةوت كة ئةو كةسانة و  كارامةو سياسةمتةدارانيكةس

1 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا23:30 17-5-2005

كة .  بليمةت بليمةت تربووني دةستيان ثيكرد كة ضةند لةضةرضلَ،لةنؤرِماندابوو دةنكةركةوة داو لةويوة
 ئادةميزادو ةيت تايبي بةشةرو بةرذةوةند تةبيعةيتيئةو دراسة قوولَة و يئةو نةخشةو وردةكار

 ئةو يبة نةخشةساز و دةولَةتانيان بةراوردو هةلَسةنطاندن كردووة ضةند بةوورديو دوور بيين
  دةولَةتاينيسةربةخؤ و  سةر بةسيتي ئةوروثا تام رؤذهةالَيتكة زانيويان ميللةتاين. برِيارانةيان داوة

 لةناوبردين و  ميللةتانيرزطاركةر (يخؤيان ضيذتووةو هةرطيز سةرشؤرِ نابن بؤ داطريكةران با بةناو
  . !؟؟) فاشستيش بيت

 شةش سالَ ي نزيكيكةماندو. ي ئةوروثا بطربؤية ماوةيان دروستكرد كة سؤظييةت هةموو رؤذهةالَيت
 كة سؤظييت ئةوةيان ئةزاين!  هةموو ثةيوةنديةك؟ليكترازاين و يشثرِزةي و ينةداري و يكاولكار و جةنط

ئةخاتة سةر كؤمؤنيستةكان ) متمانة (ة ئةضيتة ئةو والَتانة لةثيش هةموو شتيكا كبةسةركةوتوويةيت
 - دووهةمئومةميةيت (بةتايبةتيش كة ئةو سةردةمة.  خؤياننيضونكة هاوبريو هاو ئايدؤلؤذيا

 و  جيهان لةذير رِكيف خؤيان كة هةموو ثارتة كؤمؤنيستةكاينلةكارابوو بةسةركردايةيت) كؤمنتيرن
  !! ئةواندا بوون؟يتةئاراس

 كؤمؤنيستةكان كة ئةوكاتةيان لةبةندخيانةكاندا يبةو ثيية كة ضوونة ئةو والَتانة كةوتنة طليركردنةوة
!!  نازيةكانيان ئةكرد؟داطريكةراين و  جةنطيبوون يان لةكةذو ضياكاندا بالَوببوونةوة بةرطر

 بةسةر بةرِيوةبردين) فرِيان (ثاردن ئةوانيش خؤيانا ثيسيكؤيانكردنةوةو دةسةالَتيان لةذير ضاودير
 خؤيان كة بؤ ي ئةو درومشة بريسكةدارانةيبةثي. ميللةتةوة نةبوو؟؟ و  دةولَةتئيدارةو بةرِيوةبةرايةيت

هةر بؤ ..  ئةو بريوبؤضوونانة زةمينة دروستبكةن بؤ ثيادةكرديني ئةوةميللةتةكانيان بةرزكردبووةوة يب
 ليكردن ي ئيدارة وا بةرِيوةبردينينةشارةزاي. !! خةلَكيان لةدةور كؤببيتةوة؟ي خؤئةوةندة بووة كة كايت

 و ي لةخؤبايطياين و  رووس وةكو داطريكةريكيكة جةماوةر هةتا بيت لييان بكشينةوةو لةطةلَ رةفتار
 و ميان جةماوةرةكةيان ليتةكيةوةو ئةو طشت وةعدو ثةي لةبةر ئةوة زؤر بةخيرايسةركةوتوويةيت

تا ئةهات وةرِةستر ئةبوو ئةوانيش تا ئةهات ئةبوون .  بكةني ثيادةدرومشة رةونةقدارانةيان نة ئةتواين
 ي كؤشكي ديواربنكةين) ي سةرمايةداريبليمةتة هيهاتوانة (بةم جؤرة ئةو.  قةرزةوةيبةذير هةرةس

ئةطةر  و يراثةرِ) هةنطاريا( يتدا ميللة1956 ي ماركسيةكانيان دةستثيكردو ئةوةبوو لةسالَدةسةالَيت
دا 1968 يهةروةها لةسالَ!  دةسةالَتيان لةناو ئةبرد؟؟يتاراج و  سؤظييت نةبووباية تةختتانكةكاين
 بةسةر  سؤظييت هارِيين هةنطاريا تانكةكاينيهةر بةهةمان شيوة و راثةرِين) ضيكؤ سلؤظاكيا( ميللةتاين

..  قسةكانئيسثايت و ةيةوة بةسةرهاتيك ئةنووسم بؤ طوجنانبةم بؤن!!  ثاراسنت؟ييةكاو دةسةالَتةكة
  كوردستان بوو دؤسيتي رؤذئاواي بوو خةلَك سليمايني زانكؤيمامؤستايةك) دكتؤر حمةممةد بةكرؤ(

 ضيكة ي ضيكؤسلؤظاكيا ئةم خويند كضيكثايتةخيت) ثراط (دا لة1968 يلةسالَ: بةندة بوو ئةيطيرِايةوة
 شاردا تانكةكانيان  شةقامة سةرةكيةكاينيثراطيان داطريكرد لةسةرجةم و ؤظيةت هاتنهاورِيم بوو كة س

 يةكيك لةو بةياننامانة يبةياننامةيان بةديوارةكاندا هةلَواسيبوو من ويستم بضم تةماشا و وةستابوون
تؤ : ويت  و وةشاندو رايكيشاميرا و  طرمتي قؤلَي كضةكة زؤر بةتونديبكةم بزامن ضيان نووسيوة؟ كةض
 تر دؤستايةتيت ي ئةم داطريكةرانة ئةخوينيتةوة؟ ئةطةر بضيت من جاريكيئةضيت ثرِو ثووضوو ثرِو ثاالَنتة

 ئا بةم جؤرة بليمةيت!!  ئةوروثان؟ رؤذهةالَيتي ئةو ميللةتانةئةمة بريوبؤضووين. لةطةلَ ناكةم؟؟
 يبؤ خستنةرِوو! ؟يزياتر دةرئةكةو بليمةت ي دووربورو لةضةرضلَ ستراتيذيةيتيدانةر و نةخشةكيش

 ماركسيةتةوة ضوونة ئةو والَتانةو يبريوباوةرِ و  رزطاركردني سؤظييت بةناودةستهاويذو بؤضووين
  . !داطريكةر هةموو ضوون يةكن؟" رةش هةر رةشة": ئيمة ئةلَيتدةركةوت كة وةكو جايف
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ئاواتةكانيان ضؤن دارِشتووةو ئةم  و ثالن و  كة رؤذئاوا نةخشةو بؤضوونيئينجا بابيينةوة سةر ئةوة
  .  ئةضيت؟؟ي ئيستامان ضؤن هاتووةو بةرةو كويسةردةمة و كات

 و يدةولَةتةكةي و رؤذئاوا زياتر لةنيو سةدة خؤيان طرتوو دانيان بةخؤ داطرت تاكو سؤظيةت
 ئةوروثا  رؤذهةالَيتبياينينة بياباين!  بؤ ئةكرا؟ ميللةتان حسايبي كة وةكو قيبلةيبريوباوةرِةكة

 ي دراسةو ليكؤلَينةوةيةكيلةئةجنام. ريسوايان بكةن و ثيشكةوتن سةرطةردان و ي سةربةخؤييتاموضيذ
 يةكييت (ماركسيةت ئةبوو و ي شوورةو يةكييتيثةيوةند با كة بريورِاو دةستهاويذ و ي رامياريورد

بةالَم . !و جؤرة لةداهاتوودا ببةن بةرِيوة؟؟جيهان بة و  بطوجنينن نةتةوةكاينو برايةيت) ميللةتان
 طةيشتنة ئةو ي ميذوويبةراورد و  وردو قوولَيثاش دراسةو شيتالَكردنةوةيةك) بليمةت(ي سةرمايةدار

 هةتا لةئابووريش يبكر) تةوجية ( ئاراستةيئةطةر بةورد) نةتةوايةيت( ئةجنامة كة بريوبؤضووين
 والَتيكا يان ي جياواز لةضوارضيوةيو ميللةت يان دوو نةتةوةكاراترةو لةميذوودا ضةسثاوة كة دو

ئةويتر ذيردةست  و يةكيكيان حاكم (لةئةجنامدا هةر ئةبيت!! .. هةلَناكةن و دةولَةتيكا ثيكةوة ناطوجنين
دارِشت كة هةر نةتةوةيةك ) دويالت نةتةوةييان(ي  نةخشة،؟؟ لةسةر ئةم بؤضوونةو وردبوونةوة) بيت
 يدةستطرؤهييةك و هةموو تواناو تني و  ناوةرِاست دارِيذنتايبةت تر رؤذهةآليت و  لةرؤذهةالَتايبةيتبةت

 و ي ئةو نةتةوانة زةقتر بكر بةيينيهةستكردن بةناتةباي و يدووبةرةك) هاين (هةتا بيت و يبؤ دابني بكر
 ي قةبارةو كيانيكيوة لةضوارضيوة ثيكةي ئةو نةتةوانةيبؤ ئةوة!  زياتر دروستبيت لةبةينيانا؟يناكؤك

 ي هةلَربِ يلينةتةوة دةسةالَتدارةكةش زياتر ثي و  زياتر بكةنيستةم و يتايبةتدا ئةذين هةست بةناتةباي
جيية كؤشش بكةن ئةو يةكيتيية ثرِو  و ي نةتةوة ذير دةستةكةو لةسةر ئةو ثسةركوتكردين و لة زولَم
!  رابووردوودا؟يسالَة) 80-70 (تة ماركسيةكان دايانرِشتووة لةو رذيمة سؤشياليسيلةرزؤكة و ثووض

 تريشةوة بةجياواز يلةاليةك.  هةستثيكراوي زةقيهةموو نةتةوة ذير دةستةكان بكةونة مجوجؤلَيك
 ي ئةو والَتانة تاكو ضةوسانةوةهةولَبدريت بؤ بةر بةرةالَكردن بؤ نةتةوة باالَ دةستةكاين و كؤشش

 و ي رزطارتاكو هةسيت و نةتةوة ذير دةستةكانيان ةذينن و  زياتر بكةنرةطةزثةرسيت و نةتةوايةيت
 و  سؤظيةت يةكييتيهةلَوةشانةوة و  رووخان ضاوةرِواينيئةوةندة. سةربةخؤييان تيا بةتينتر بكةن

 بارودؤخ و  دةستيانكرد بة ئةجنننيي ماركسيان كرد لةم نةخشانةداو ورد دووركةرةوةسؤشياليسيت
 و  نةتةوايةتييةو هةر بةردةواميميشك راهينان لةسةر ئةو هةستكردنة بة ضةوسانةوة و دروستكردن

  لةهةموو كارو بؤضوون نةتةوايةيتيسؤز و هةست و تةوذم و  كةتنيي ئةوةبؤ راسيت. بةردةواميش ئةبن
 ي خوينطةرمي الوييةكئيمة دةستة:  خوارةوة ئةطيرِمةوةيدةربرِين بةهيزترة ئةم بةسةرهاتة و وتنو 

ئةو كاتة !! دا بةند كراين1949 ي سالَيلةبةغدا لةسةرةتا.  كورد بوويني هةستيارطيان لةسةر دةسيت
 1/10/1949لة .  كورددا الوة خويندكارةكايني بالَيكيشابوو بةسةر زؤربةي ضةثرِةوهةسيت و بؤضوون

 يدةستة و  كؤمؤنيست حزيبسةركردايةيت طةورةو بةرين سةركةوتوو بة ضيين والَيتيئةوةبوو شؤرِش
)  ضيكيذةنةرِالَ ضيانكا(ي و رابةر) كؤمنستانط(  حزيببؤرجوازيية نيشتمانييةكان بةسةركردايةيت

هاتنة سةر )  تؤنطيماوتس(  كؤمؤنيست بةسةرؤكايةيتو ثاريت) تايوان(ي ثةرِينةوة بؤ دوورطة و راونران
ؤنط بةيةكيك لةهةرة كؤمؤنيستة تيذرِةو ئومةميةكان  تيكة ماوتس. دةسةالَتيان وةرطرت و حوكم

 سؤظيةت بةو تواناو  وةكو ئيمة ئةو كاتة وا ئةزانرا يةكييت بريتةنكاينيزؤربة! ئةذيميردرا؟
 بةريين و ثان و  ميللةتي ذمارةي بةم زؤرضيين و  دووهةم جيهايني جةنطيسةركةوتوويةتيية

سنووريشيان  و  ماركسيةت ئةرِؤنيدووالش لةسةر بريورِاوالَتةكةيانةوةو تازةو ضاينةوةو هةر 
 و  جيهان ئةبن هةموو دانيشتوايني ثلةي يةكيس) لةو كاتةدا (بةذمارةيش و بةيةكةوةية بةزةويش
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 و  كزكردني ثرِ كيشةو ئةركةوة دةرضووةو الوازةو ئةبيت بةهؤ جيهاينيسةرمايةداريش تازة لةجةنطيك
 هةلَدا ي وا سةر نةتةوايةيتهةسيت و  ثيضوو بارو سؤزو تةوذمي كةميد سالَيكبةالَم ضةن!! ؟لةناوبردين

  تلياكي ضني لةجةنطميللةيت: ويت و ي هةلَربِ يلية تيذرِةوة ماركسية ئوممية دةنط) ماوتسي تؤنط (ئةو
 ياروسي و  ضينيان طرت رؤذهةالَيتي زؤريرؤذئاواييةكان هاتن بةش) 1840(ي دا لةسالَ) حرب األيون(

  ضينيان خستة ذير دةسةالَيتيميل ضوارطؤشة زةو) نيو مليؤن (قةيسةريش لةرؤذئاواوة هاتن زياتر لة
) برامان(  سؤظيةيت؟ ئيستا ئيمةيش ضؤن ضينمان ئازادكرد واش داوا لة يةكييت!!خؤيانةوةو داطرييان كرد

  بطيرِنةوة؟؟ بةالَم سؤظيةيت ضينمان بؤي زةويئةكةين كة ئةوانيش ئةو نيو مليؤن ميلة ضوارطؤشةية
وةكو  و  تيكضوونيزؤر بةتوند) بووة برايةتيةكةيان ( كةمي ماوةيةكيدوا و بيدةنط بوو لةوةالَم) برايان(

 هةردوواليان بةرامبةر يةكتر وةستابوون لةسنورةكانيان ي سوثايلةو ساالَنةدا بالَوكرايةوة ئةوةندة
  لةييةدارةكاندا نةوةستابوون؟؟؟ هةتا توندوتيذيةكةيان دوا ئةوة بةرامبةر هةدووالو سةرمايدةيةك

 وا يخةلَك ( هيشت بؤياني بةجيكيشةو ئاذاوة ظيتنام) يكؤلَ (ئةمريكا بة و زياتر بةدةركةوت) ظيتنام(
 و سؤظيةت لةسةر ظيتنام و  ضني تر بةيينيئةوةبوو ئةوةندة ؟؟ نةْ) ئةزانن ئةمريكا لةظيتنامدا شكا

لةهةمو شتيك بةهيزترو ثريؤز ) نةتةوايةيت(ي  تيكترضوون؟؟ ئةمة منونةو بةلَطةية بؤ ئةوةكةمبؤديا
 ماركس ئومةميةيت و  ميللةتانيضوون يةك و  باوةرِيان بةبرايةيتيروس و ئةطةر وانيية مادام ضني! ترة؟

  :عري ئةفةرموويت شاي سؤظييت بيت يان ضني؟؟ وةكو ساملي الي ضيية نيو مليؤن ميل زةويهةية فةرق
  ي خةيالَم حازريرؤذو شةو دامي لةبةر ديدة

  ؟؟يئيتر ئيرةو ئةو) من ( هةية بؤيجا ض فةرقيك
مارشالَ (ي لةسةردةم. وة دةستيان ثيكرد) يؤطؤسالظيا (نةخشةية لة و  ئةو ريوشوينبؤ دةستثيكردين

 لةيةكتر ئاشكرا يبةالَم دوا ...ةمانبيست نةتةوةكان بوون وةكو ئ ثيكةوة ذياينييؤطؤسالظيا منونة) تيتؤ
 تردا سةثاندبوو ئةيان  خؤيان بةسةر نةتةوةكايننةك سربية زؤرينةكان بةتةنيا دةسةالَيت!! كران

ئةوةبوو بينيمان ضؤن بةربوونة !! مةزهةبةكانيش سةركووت كرابوون؟ و ضةوسانةوة بةلَكو هةتا ئاين
 و  تر بةرِوويانا راثةرِينتيان كةوتة روو؟ ضؤن نةتةوةكاينزؤرينة دةس) سريب(ي ضؤن نةتةوة و ييةكتر

 لةتةلةفزيؤنةكاندا ئةمانبيين و  ثيشوو ئةمانبيستي سةدة لةنةوةدةكاينيئةو قةساخبانة ترسناكانة
 ي ليهات كة طؤرِة بةكؤمةلَةكانيان خبريتة بةرضاويوا.  هةموواناطياين و موضرِك هينةربوو بةلةش

!  دةولَةتان؟يدران بةدادطا و  طرياني دةوروبةرو تاوانباراين) سرب(ي ن سةرؤكدوايش ضؤ! جيهان؟
  ! كة دارِيذرا بيت؟ي ئةكري ث خوارةوة هةسيتي الي ناوةرِاستدا بةم جؤرةنةخشةكةيش لةرؤذهةالَيت

 يتوندوتؤلَ ببةستني بةكيشة و  بكةين ئينجا بيينة سةر باسةكةماني ميذووييبا بةراورديك
اسباب " دةولَةتان  كةوتيني ئةخيويند هؤلةميذوودا ئةوسا لةخويندنطاكاندا قوتايب!! ايةتييةوةنةتةو

ثيشيل  و فةسادو بةرتيل و ي ثةيوةندي ئيدارةو ثؤخلَي هةموويةوة طةندةلَيلةسةرو" سقوط الدولة
ة بؤ منوونةيش هتد ئةمان. ... وبرسيةيت و ينةداراي و  مرؤظايةيتكةرامةيت و نةست و  هةستكردين

 ئيسالمةوةو خوداو  دييني عةرةب لةريطة سةركةوتينيوامانفيركراوة كة هؤ)  موسلَمانيئينة (هةرضةند
كان طةيشتبوونة ) رؤمة( و كان) ساسانيية ( ئةو سةردةمةوة كةي ميذوويبةالَم لةبار ... بووفريشتةكاين

 ةميان لةميللةتةكانيان كردبوو هةموو لةسةرست و  هةرةس هينانيان ئةوةندة زولَمساتةوةخيت و حالَ
ئةو لةو الوةو بةرامبةر ئةو دوو هيزة .  لةدةولَةتةكانياني ئوميديب و دذايةيت و بوون بؤ راثةرِين) ضز(

 عةرةب ئةو  بةوة كردبوو كة ميللةيتهةسيت) خ. د (ثيغةمبةر. لةم اليشةوة!!  ئةو سةردةمة؟يسةرةكيية
ثارضة ثارضةو عةشريةت ! برِكردن؟ و تاالَن و دواكةوتندا بوون و ينةدار و  برسيةيتيكاتة لةوثةرِ
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 يو ئاراستة) ئيسالم(ي هيناينة سةر دينة تازةكة و  ثيطرتنيئةم يةك. ترية ترية بوون و عةشريةت
 ئةو سةردةمة كة ئةطةر سةركةوتن ي) واقيعانة(ي  ثتةويباوةرِيك و بة ئيمان و هةردوو اليةنيان كردن

 لةبرسيةيت و  جوانئافرةيت و كؤيلةو نازو نيعمةت و مولَك و  داهاتوو ئةو طشت مالَةبن بةخاوةينئ
زؤرباش بؤيان . ! بةرين ضاوةرِييانةو جيطةيانة؟؟ئةطةر كوذراشن ئةوة بةهةشيت و نةجاتيان ئةبيت

 ئيسالم ديين:  وتووةو كردووة كة فةرموويةيتراسيت) خ. د) ( حمةممةد-ثيغةمبةر (دةركةوت كة
 ي ضؤن ئةو والَتانةيان بةزؤريدوا. ! سزايان ئةدا؟؟يلةوكاتانة) ؟! عةرةبي ئيوةية ئةيلةبةرذةوةند

بوون  و و هةموويان كردن بةئيسالم) فتح االسالم (وةكو خؤيان ئةلَين و مششير داطرييان كردن
ئةطيرِنةوة يةكيك !  خؤيان؟؟يهينايان بؤ والَتةكة و  ميًذوو ئةلَيت كرديانيبةخاوةنيان ئةوة

 كوردستان لةداطريكردين..  ئيسالمي خةتاب دووهةم خةليفةي كورِي عومةرلةسةركردةكانيان لةزةماين
 ئيوة ئةلَين من يئةو بةهةشتة:  ئةنووسيت كة بطةرِيتةوة بؤ مةدينة ئةويش ئةلَيتيعومةر بؤ! ئةبيت؟

) فتح (كرابوو ئيستاش كوردة) شةهيد (ئةو سةركردةية!! بةداخةوة؟!  بطةرِيمةوة؟يئيستا لةويم ئيتر بؤض
هةر بةم ! تائيستاش هةر ماوةو من خؤم مةزارطاكةمي ديوة؟؟ و  ئةكةني مةزارطاكةكراوةكان زيارةيت
 سةردةميكيان هةلَبذاردووة كة دةسةالَتداران حاكمةكاين و بارودؤخ) ئةمريكاو ئينطليز (جيوثييةش رؤذئاوا

 و  زؤريان ئةوةندة فةسادو زالَمي زؤربةرؤذهةالَت بةطشيت و  ناوةرِاست بةتايبةيت رؤذهةالَيتتاينوالَ
.  ميللةتةكانيان هةية ثيشاندوةتةوة مرؤظ و ئادةميزاديةيتيبايةخ و  نرخي هةرضيستةمكارو ثيشيلكةر

 لةاليةن خواوة ئةنيردريت ئايينة ئامسانييةكاندا هاتووة كة رزطاركةر يميللةتةكانيان وةكو لةزؤربة
ئةم ميللةتانةش ئا لةم سةردةمةدا ! زؤر؟؟ و  ئادةميزاد لة زولَمبؤ رزطاركردين) النصند يف االديان(

 خوا تواناو رزطار كةريك بنيريت رزطاريان كات يطةيشتوونةتة ئةو رِادةية هةميشة دةم بةدوعان بؤ ئةوة
 ئةنفال و ستةم) ماكي(ي ةم كاتةدا ئةمريكاو ئينطليز هاتن عيراقئا ل.  خؤيانيلةدةست ئةم دةسةالَتدارانة

 يهةزارةها طوندو ديهات تةختكراويان هةلَبذاردو رزطاريان كرد لةدرِةندةترين ديكتاتؤريك و كيميابارانو 
  نةخشةكانيان بؤ ئةمانةش دةولَةتاين تاوانبار بؤ ثيادةكرديني بةعسحزيب و وةكو سةددام حوسين

  : خوارةوةني الي عيراق بةم شيوةيةردةوروب
 زؤر طرنط يئابوور و  جوطرايفي جيا جياو ناوضةيةكي فرة رةطةزو نةتةوةيثيكهاتووة لةوالَتيك: ئيران

 ئيستا بةجؤريك الوازو ثرِ كيشة بووة ي سؤظيةت روسيا يةكيةيتيهةرةس و ئيستاش دوا رووخان
 ي كةرةوة بةربةرةكايني طةورةيببيتةوة بةدةولَةتيك و ةستيت بووي تاكو لةسةر ثي ئةوي زؤريماوةيةك
 يبةئاو ( بؤ طةيشنتي طةورة زيندو كاتةوة كة هةرطيز لةبرييان ناضي) ثيتةر(ي كة وةسيةتةكة! ئةمريكا؟

 سؤظييت زؤر ئاسانة لةطةلَ ئيراندا ي سةردةمي فارس ئةطةر رووس ببيتةوة بةروسةكةيواتة خليج) طةرم
 رةنطة هةزار كيلؤمةتر ليوةدوور نةبيتّ؟ لةكاتيكا يكة هةموو.  فارسيببيتة خةليج و ريكبكةويت

 ئةطةر ئةوسا رووس بيت بةئاسين! ؟) هاتويشة (ئةمريكا زياتر لةبيست هةزار كيلؤمةتر ليوةدوورةو
 و  بةدةستةوة ئةبيتئيراين) شةرعيةيت (ةركريت لةكاتيكا بةشةرِ درةنطة هةر ئةيب و دةرناضيت

ئةوة ) يئاطربرِ (بؤية هةر لةئيستاوة!  باش نابيت؟؟ي جيهانييةو ئةجنامكةشةرِيش بوو ئةوة كارةسايت
 يئازةرةكان لةباكوورو كوردستان لةدوا. !!! نةتةوةكايني ئيران لةسةر جوطرافيا بةدابةش كردين،ئةكةن
 تيداية بةالَم لةوة ناضيت بيلَن  باشوور زؤر عةرةيبيهةر ضةند ال و وجستان ئينجا فارسةكانبل و ئةوان

شيعةيةتيةكةشيان ئةوةندة بةهيزة  و  ضونكة عةرةبةكان شيعةنيةكيك لةهؤكاين و جيا بيتةوة لةفارس
  بةئاساينساترانة دروست ئةبيت كةرووس و ئةوساكة ئةو طشت كؤسث. !!جيابوونةوةيان ستةمة؟

. ئةطةر بةزؤريش بيت!!  فارس؟يبطاتة خةليج) يشةرع( و  لةطةلَ ئةمانة هةموويان ريك بكةويتناتواين
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ئةدا بة ) شةرعييةت(ي  ئةوةستيت بيانووي دذ جيهاين طشيتيرا و ئةوسا نةتةوة يةكطرتووةكان
ا رووسةكان دةربكةن؟؟ باوةريش  نةتةوة يةكطرتووةكانديئةمريكاو ئينطليزو هاوكارةكانيان لةذير ئاالَ
  .  بامسانكردن ئةمة بؤ ئيرانيبيانؤ بدات بةوانة و ناكريت كة رووس ئةوة بةسةرخؤيدا ينيت

 ضونكة لةتوركيا زياتر دابةشكردين و ثةرتكردن و بؤ توركياش باشترين زةمينة هةية بؤ تيكدان: توركيا
 ي كوردي زكماكناهيلَن بةزماين) ئةنتةرنيتة(ي ا كة سةردةمتاكو ئيست!  تياية؟ي مليؤن كورد20 تا 15لة 

 جياواز يدوو طروه و خبوينن؟؟ توركيش لةناو خؤيانا هةست ئةكريت دوو بؤضوون و خؤيان قسة بكةن
  . !خةريكة وردة وردة دووبةركيةكةيان سةرهةلَئةدات؟!! بن

   بووةكانن يلةدنيا حالَ و  مؤديرنةداراينرؤشنبريو سياستم و  خويندةواراندةستة وياليةيت: يةكةميان
 مليؤين) 40 ( زياتر لةي تر ياخود زياتر ميللةتيكيكةئةزانن ئةمرِؤ بيت يا دة سالَ) با ئيستاش زؤر نةبن (

 ي يةكطرتوويقةبارة و  خؤيدا دةولَةتي بةش بةشكراو وةكو كورد هةر ئةبيت لةوالَيتيدابةشكراو
  ئةوة بةكارينن كةريطة بدرين بضنة ناو يةكيةيتيئةيانةويت هةلَ) انتوركةك (ئةمانيش! هةبيت؟

 لةبةيين و  ضةند هةيةو ئةبيت لةميانيئةوروثاوةو ئةوةش ئةزانن كة دوارِؤذو ئيستاكةش جياواز
ثةيوةنديةوة بؤية زؤر بةوريايانةو كارامةنة  و  ذيانيرؤذئاواييدا؟؟ لةهةموو روويةك و رؤذهةالَيت

  . ! دةرنةكةويت؟ي دةرونيانا جيطرو ضةسثاوة بائيستاش بةزةقيلةناخ
ي  ذيانةوةيخةيالَباز و  رةطةزثةرست شؤظييني عةسكةرتاري تريش كؤمةلَيكياليةكة: دووةم

 هةرةسهيناين و  لةناوضووني دوائةدات بةتايبةيت) طينطلَ (جاران لةميشكيانا)  عومساينئيمثراتؤريةيت(
: تورك رةطةزةكانيان وةكو و  توركياو كؤمارة تورك زماني سنووريبةر بةرةالَيو  ي شوورةويةكييت

كة ئةم والَتانة زؤربةيان . هتد ... ئازةرباجيانةكان، تاجيكستان، ئةزبةطستان، قةرغيزيا،توركمانستان
ئةوةش ئةطةر ..  طرتوونية كة بةر) ئةرمةنستان (توركن تةنيا سنووريك ليكيان جيادةكاتةوة

ئةوسا ئيتر ) سةفةرةو لةبةرة و ئةكريت و كة هةر ئةبيت (ببيت و ي طةورة دروست بكرردستاينكو
  . ناضار ئةكرين واز لةو خةونة ينن؟؟ و  ئةطرييتسنوورةكانيان يل

 ئةوةندة درِندةن بةرامبةر ميللةت و بةجؤريك عةرةبة رةطةز ثةرةستة شؤظينيةكان دةستةالَتدارن: سوريا
  دروستكردووة بؤ هةلَوةشاندنةوةو ثارضةكردينيبيانؤ زةمينة و ي الوازيوةر كة هةموو بنةمايةكجةماو 

 ي زةمينةية بؤ هةموو طؤرِانكاريةك لةبارو رةخسانديني كوردو كوردستانيش سةباري بةشيكيكة كيشة
  .  كراويضاوةرِ و ثيويست
 ي1958 ي سةرنج بدةين هةر لةكودةتايئةوةية كة ئةطةر بةورد) عيراق ( خؤمشانةوةيال: عيراق

)  قارضك-كارط(ي  عيراقيعةبدولكةرمي قامسةوة ريوشوين دانراوةو ثةيرِةو ئةكريت بؤ هةلَوةشاندنةوة
  عيراق بةتايبةيتدروست كرا بةو جؤرة نةتةوةكاين) نةوةكاين (كة هةر لةبنةرِةتدا بة و ي هةلَتؤقيئاسا

 نةتةوة ي ئة، جيهان طشيتي رايكةئة:  هاوار بكاتي خؤي بةدةمي كة ئةبيت خؤي بكر يليكورد وا
 مرؤظ ي دميوكراتيةت ئةي سةرةكي درومشيهةلَطر و  دةولَةتة دةسةالَتداراني ئة،يةكطرتووةكان

  خاوةن ويذدانان بينة جواب كةئيمة لةطةلَ ئةم عةرةبة رةطةز ثةرةستة درِندةوي ئة طييتدؤستاين
" ي مةولةو-ي رؤمجةاللةديين" طةورةو بةناوبانط وةك سؤيف) ( عةرةبستانةي طةرمايوشكهةلَهاتوو(

لةطةلَيانا هةلَناكةين وة ناتوانني بذين؟؟ ئةبيت ئيمة بطةينة ئةو رادةية ! ؟؟)  لةنطي بؤ تةميورينووس
ةمسان هةزار ك) 182 ( خؤمان ئةو هاوارانة بكةين؟؟ بؤ طةياندمان بؤ ئةو رادةية ئةوةكة خؤمان بةزماين

  كلَؤلَدا؟؟ و زياتر لةهةشت هةزار بارزاين) 8 (لةطةلَ.  زيندة بةضالَكرانثياوو الوو ثري يل و ذن و لةمندالَ
 يهةتا وةكو كانياوو سةرضاوة و ضوار هةزار ثينج سةد طوندو ديهامتان لةطةلَ زةويدا تةختكران) 4500(
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ثينج ) 5 ( شةهيد زياتر لةي) هةلَةجبة ( هةر لةئاوةكانيشيان ثرِكردةوةو ضيمةنتؤ ريذكران؟؟ بةتةنيا
 كوردستان كة ي ترشةهيد كران بيجطة لةشوينةكاين و الوو ثريمان كيمياباران و مندالَ و هةزار ذن

 كض و ذن و  مالَسالَ كةس خاوةين) 30(ي زياتر لةس! كةم ئةندامكران؟؟؟ و بةهةزارانيش بريندارو سةقةت
بيجطة ! ؟) ئةطةر بةعسيةكان ويستبيتيان يان نؤبة هاتبيتة سةرمان ( نةبوويؤ خخيزاين و خوشك و ذنو 

لةذير سزاو ئةشكةجنةدا طيانيان ) بةعس(  بةجةرط كة لةبةندخيانةكايني ئازايلةهةزاران الو
مليان )  كورد زماني رةقيب هةر ماوة قةوميئة(ي لةدةستداو سةر سيدارة خران كةزؤربةيان بةسروود

رزطار ) ئةمريكاو ئينطليز ( كةي لةوةش زياتر ثيمانكرا كةضيئةمانة هةموو!!  سيدارةوة؟ةثةيتئةكرا ب
كةرةكان سةداميان بؤ رووخاندين عيراقيان لةبنةرِةتةوة هةلَوةشاندةوةو لةيةكترازاندو سوثاو ئيدارة 

كة لةطةلَ عةرةبدا ثيكةوة  ثيشوو بلَيني ي ئةو هاوارانة كورد لةجيايتيئيمة و هيض شيوةكيان نةهيشت
و هيض ) يرةمس) (يعةرةبيك ( ئةو طشت طؤرِة بةكؤمةلَةو هيض دةركةوتيني دواهةلَناكةين بةتايبةيت

ي وة نةكةسيان بيزاريان دةربرِ)  عةربيشةيجاميعة (قةبارةو دةولَةتة بة) 22 ( لة عةرةيبيدةولَةتيك
 عيراق ي دروستكردنةوةيهةر خةريك) سةركردةكامنان (شئيمة! ؟؟) تاكو ئيستاش هةر دةريان نةبرِيوة(

 دةوروبةريانن وةكو كورد شؤرِش بوو دامةزراندين و  خزم دامةزراندينيهةر خةريك و ئةبن و بوون
هةر ضةندة رةنطة كةسانيك  (بؤ ئةم نةخشانةش!  كردبيت واية؟ ئةواينيثيوةند و كةسوكارو دةست
 ئةمريكاو هيزةكاين!! ليكدانةوةو بةراورديك ئةمانة لةبارن؟ و هةموو بؤضوونبةالَم بة ) طالَتةيان ثيبيت

 يئةمانةش هةنطاويك!  بةرنامة نةهاتوو هةر بؤ ئةمانةش هاتوون؟ئينطليزو هاوثةميانةكانيان هةر وايب
هةر بؤ ئةمةش بةهةموو بؤضوونيك !! هةموو ناضةوكة و  داهاتطوجناوة بؤ دةست بةسةراطرتين

 ي نةخشةي طرنطي داهاتوو سةنتةرو جيطةي طةورة زؤر ئةدريت بةكوردستان ضونكة كوردستاينيةكطرنطي
 ئيمة كة  داييني سالَ ماوةيس) سيظةر( دا ثةمياين1920 يةكةم لة  جيهايني شةرِيلةدوا. !!داهاتووة؟

منان ئةوةندة  ئةو كاتةكا بةداخةوة سةركردةكايني خؤمان بكةين كةضيوةكو ميللةتان بتوانني حوكم
 بؤ دةولَةتاين) تةنازوليكيان (توركة كةمالَيةكان هةموو) لؤزان( بةتواناو ليهاتوو نةبوون تا لةثةمياين
راثةرِينيش هةتا ئيستاش لةسةر بيت  و  كويتي شةرِيلةدوا. !!سةركةوتو كردو ئيمة بةو دةردةبرِاين؟

ثاراستنة وةربطرين كة ريطةمان بؤ خؤشكراو ساز كة  و ماوةمان ثيدرا كة بتوانني كةلَك لةو طشت يارمةيت
 يةكةم هةنطاومان ي ئةوة ئيمة لةبايتيكةض. !! ئةمريكاو ئينطليز ئةيانوت هةر ئةتانثاريزين؟هةموو كايت

هةر هةموو حزبةكان ) كةركوك(  رزطاركرديني بةناوي يةكبوون بنيني كةض كوردستاينبؤ دروستكردين
ئةطةر ضةند  و ئةطةر خاوةن بةرذةوةندية نةوتيةكان نةبووناية زوو فرياكةوتن. !؟ضوون تاالَنيان كرد

سالَ ) 12. ( تر؟؟ئةكرد وةكو هةموو شتةكاين و رؤذيك مبانايةتةوة هةتا بؤرِية نةوتةكانيشمان ئاودي
كةلَك   و ثتةو دروستبكةيني يةكطرتووي كورد بتوانني دةسةالَتيكيزةمينةيان بؤ دروستكردين كة ئيمة

دواييش ..  كوردستانيئاوةدانكردنةوة و  كةهاتن بؤ يارمةيتيوةربطرين لةو دةيان ريكخراوة بيانيانة
 ي ئارد نرخي رزطاركردو فةردة لةبرسيةيتكة ميللةتةكةماين. 1995 نةوت بةرامبةر بةخؤراكة لة يثرؤذة

و دةيانفرؤشت لةكاتيكدا دةبينرا  هةبوي زيادي ليهات ميللةت ئاردي واي سويسريزياتر لة هةزار دينار
 مالَةكانيان دةردةهيناو ي ناوةوة ذوورةكاينثيش ئةم ثرؤذةية مامؤستاو فةرمانبةران زؤريان دةرطاكاين

 كةلَك لةمانة وةربطرين هةتا ي ئةوة ئيمة لةجيايتي منالَةكانيان؟ كةضدةياندا بةئارد لةبةر برسيةيت
 قةبارةو  دروستكردينئينجا لةبايت!  تريشمان كردن؟ شيتيةنده و  دزييريكخراوةكانيشمان فير

و ) شةهيد ( تيابةدبةخيت و  كلَؤلَي؟ كة هةزاران كورد)  ناوخؤيشةرِ (دةستكرا بة!  يةكطرتوو؟يئيدارةيةك
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 توركةكاين! دوذمننان هيناية ناو وآلتةكةمانةوة و  بيياندةسيت و كةمئةندام كران و زؤريش سةقةت
  !؟) نةيةلَيت شةرِ بكةين( و بكات) ناويذميان ( كوردمايناين خوييتينو

  نةدا راو يبيئاآلن بة ملماناو هةزارةها كورد و )شيخ هؤمةر(ي ئةوةبوو لةم دواييشةدا بوون بةمارةكة
 ثرِ كردنةوةو ثةجنة يئيستيمارةيان ث و هةزاران ليست و  كراويان كرد بةتوركمانيبرس و دةرةتان

 يئيستاش هةتا لةناو ريز! لةعيراقدا هةية؟) توركمان ( مليؤنيبؤية دةلَين س! ردن؟مؤريانثيك
 لةئيستمارةكانيان بؤ ضةند ي لةوي كةضدةبرِن بؤ كوردايةيت) ي سيس(ي حيزبةكانيشا زؤر هةن كة سةر

و ئينطليز خؤ ئةطةر ئةمريكا) !؟"توركمانن"ثةجنة مؤريانكردووة كة (ي  شةكرو ضاييهةند و كيلؤ ئارديك
بؤ نزيك . !بؤ وةرطرتبيت؟) ثةرلةمانيشمان(ي نةبووناية ئيستاش ناوبذيكةرامنان نةدةرِؤيشنت بابرِيار

 لةسةرةوة بامسان كرد زةمينة زؤر دروستكراوة لة هةموويان زةقتر يبوونةوةش لةو نةخشةية
كة . ئيران بكةين و  توركيايدراو و يداراي و ي ئابووري باردارِماين و  هةرةسيئابووريية ئةطةر سةرجن

 ي ئينجا ئةويش ديناريك ئيراينزياتر لةسةد متةين و  عيراقة جارايني دينار4-3 ي توركيمليؤنيك لرية
 كوردستان ئةم طشت ي باشووري كوردي ئيمةيهةموو راطرياوة لةسةر ئةوة.  عيراقة جاراينيسويسر
عةرةبة ) برا (داوابكةين كة ئيمة لةطةلَ و هان جي طشيتي راي خؤمان خبةينة ثيش ضاويناهةقية

 يعةرةبيك دلَ ( بةسةر كوردا هينرايقةآلضوية و ي ئةو طشت كاولكاريدوا. ضاوطةشةكامنان هةلَناكةين
 خؤيان بووة كة ي تالَي كردنةوةي باثريامنان لةتاقيثةندة ثيشينةكة و  بؤمانيدانةخورثاو داناخورث

 كوردو  برايةيتيبذ:  ئيستا ئيمة هةر بةتةنيا دةلَينييكةض! ؟)  عةرةبيديار حوشتر لةينةشري (دةلَين
بؤ !! )  فيدراليعيراق(ي كوردو نةدةلَ و  عةرةب برايةيتي بذنةوتويةيت) عةرةبيك (هيشتا!! عةرةب

 يدذمن :  شةرمانة ويت يبيزؤر بةرِاشكاو" برامان"و "زاوامان "ي)  ياوةريشيخ غاز ( كاكسةلَماندين
 هةر بةم بؤنةيةوة!  دةزامن؟ي"خيانةت"بة  و  بكاتي خؤي" ضارةنووسمايف "يريفراندؤمم كة كورد داوا

  !!و لةوامنان وةرطرتووة؟!؟)  كورديا نييةلةزماين" خيانةت "يهةتا وشة(
ن،  عةرةب وةكو سعودية، ئوردن، ميسر، موريتانيا، جةزائري، تونس، يةمةن، ليبيا، سودائينجا دةولَةتاين
ثرِ لة فةسادو بةرةآليني هةر باسنكريت بؤ  و  كةنداو، بةحةرين، ئةمانة بةجؤريك طةندةلَمرينشينةكاين

 نةوتيان ي خةيالَي داهاتيكي كةم تيثةرِ ناكات كةضي لة ضةند مليؤنيككة دانيشتواين: سعودية: منونة
 ثيشوو هةميشة ي سةدةاينثةجناك و لة ضلةكان) يةدةط(  جيهانة بؤ نةويتهةيةو يةكةم وآليت

 ي مليؤن بةرميل بووة رؤذانة ئةو جار جاريش لةم ساآلنة10 تا 7  لة بةيين نةويتبةرهةمهيناين
لةطةلَ ئةمانةشدا مليارةها دؤالر !  دةرهيناون؟ي زياتريان ث جيهاين نةويتيرابوردودا بؤ ثارسةنط

) يبنةمالَة(ي تةنيا ذمارة. !ةوة دةذين؟ هةذارييميللةتةكةشيان زؤربةيان خوار هيلَ و قةرزدارن
لةو ) حكومةت(  كاربةدةستايني زؤري زؤربةيشاهانةيان، زياتر لة ثينج هةزار كةس دةبن بيجطة لةوة

 داراييةكيان هةيةو بؤ دانراوة ثياو ي) ئيمتياز ( هةر هةموويان طةورةو بضووك جؤرةيكةض. بنةمالَةن
كة تاكو ئيستاش هيض جؤرة هةلَبذاردنيك !  بكات؟يدا باس) تةرنيتئين(ي تةريق دةبيتةوة كة لةسةردةم

ماملَكَت (ي وتة و  لةطةلَدا دةكريت بازارِ هةلَسوكةويتيلةو وآلتةدا نةكراوةو ئافرةت وةكو كويلةو كاآل
 يكداهاتي) خليجييةكان(  تريشيان بةتايبةيتوآلتةكاين! ساالرة؟و كؤياليةتيش بنربِ نةكراوة؟) أميانكم

!  دميوكراتيان ثيشيل كراوة؟ي ميللةتةكةيان كة هةموو مافيكي زؤرترينارِةزاييةك و زؤرو وةرِةس بونيك
 ئةوةندةش نةفام. .)شةنة لةمة نة كةمتر نيية (:وةكو ثيشينان دةلَين و  تريشيان كةمتر نني لةمانئةواين

هةتا  و  دةبينن زيندة بةضالَكراون كوردي بةكؤمةلَيرةطةزثةرسنت تاكو ئيستا بةسةدان طؤرِو 
دةولَةتة بيزارييةكيان دةرنةبرِيووة ) 22 ( دةدةن هةتا دةولَةتيكيان لةو خؤشيان ثيشاينتةلةفزيؤنةكاين
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 خوينرِيذ ي كورد يننةوةو بلَين سةددامئيحتزاريك بؤ ميللةيت و ثؤزشت) عةرةب (نةهاتوون وةكو
و سةركردةمنان ئاشتةوانيان لةطةلَ ) ئيمة ( هةريكةض!  كورد؟يةئيوة كردووة بي عةرةبةوة ئةمةيبةناو

 كة بامسان كردن يئةو دةولَةتة عةرةبانة. !!دةكةين وةكو ئيمة ئةوامنان زيندة بةضالَكردبيت واية
شيتالَكراوةدا  و لةسةرةوة ئةوانة بارودؤخيان بةو جؤرةية لةطةلَ ميللةتةكانيان ئا لةم كاتة دةستنيشان

 ثارضةكردين و  ثاش دامةزراندنيئةم سةردةمةيان هةلَبذاردووة بؤ ئةوة و ةمريكاو ئينطليز هاتوونئ
ئةو دةولَةتانةو لةوانةية زؤر لةو ميللةتانة خؤيان هاواريان بؤ ) يويزة ( ئةوسا دينةريكخستين و عيراق

 ئةمانة دةبيت لةم يؤ منوونة الب! ينن كة بضن ئةوانيش رزطار بكةن لةدةست حاكمة ستةماكارةكانيان؟
 كردبيت بةسةركؤمارو كورِةكةيش بكات ي خؤي سةربازي بة كؤدةتاي جيهانةدا سةرةك كؤماريسةردةمة

  لةم رزطاركةرانةمان بكةيني دلَمانةوة ثيشواز كورد لةكاينيجا بؤية ئيمة. !! ئةمة بووةيبةجينشني كة
كة ) سةركردةكامنان (نطةوةو بةرِاشكاويش داواكاربني لةنةوازشيان بؤ بطرين بةس و  سوثاسدةسيتو 

هةردووال ) دةسةآليت ( لةذيري كوردستان ئةوةيباشوور و ئةوا بةميللةتةكةيان بكةن و ئيتر ئةوا بةخؤيان
 بكةينةوة؟ ضونكة ئةطةر بطةرِينةوة ئةوا ئةويش ي ديكةي باقيةكةيئينجا داوا و داية بيكةنةوةو بةيةك

 ميللةتةكةمان ثيمواية لةمة زياتر با كةرامةيت. ! كوردستان دةبةن؟ي ديكةي ئةميش كردنةكة دابةيبةدةرد
نةك وةك ئيستا !!  شةهيداني ثاكراوةستني بؤ طياين) تةنيا دةقيقةيةك (رومانبيت و ثيشيل نةكريت
و رةحم بةكةس ناكات با بةسبيت ميذو!  مردو لةمزطةوتةكاندا؟ رؤتيني وةكو فاتيحاكاينيكراوة بةكاريك

  كوردستاين طاراو ضيا بةرزةكايني خوينرِيذ لةسةر ضيايسةددام. !ئةطةر عيربةت لةميذوو وةربطرين؟
 فارس ي؟ وةكو شاعرييكيكؤشك و يكوا خؤ.  دروستكرد بووي هةليكؤثتةر كؤشكيداطريكراو بةفرِؤكة

  :دةلَيت
  ؟ي نادريكوا سولةميان، كوا سكةندةر، كوا ئةساس

  !!ي خاكستةرةلبة سةر بوسيار ديدةن، ئني تةينت
لة ) لةدوا رؤذدا ( طةورة كوردستاينكة دروستكردين!! واقعبني بني و بةآلم با ئةوةمشان لةبري نةضيت

!  كورد نيية؟ي كالَي ئةمريكاو ئينطليزدا هةيةو ئةوةش لةبةرضاوي داهاتووينةخشةيةك و هةموو ثيالن
لة هةموو نةتةوةيةك زياتر !  بؤ كيشراوة؟ي كة نةخشةينةتةوةي) دوةياليت( بةلَكو دروستكردين

هؤشبكةنةوةو ئةو ) سةركردةكامنان ( بؤ ناردوين باي) منقذ ( كوردةو خوا رزطاركةري ئيمةيلةبةرذةوةند
!!  طوريسةكةو طلَؤلَةكةيةي كوردستان سةريضونكة باشوور. ريطةيةمان بؤ نزيك خبةنةوةو يةكطرن

 يو شاناز) مةجد( و  وآلتة يننيزةو) تؤزة ( ئةم دابةشكردينيواز لةبةربةرةكاني و ةكبيكةنةوةو بةي
نةك ميللةت بنب بة دوذمنتان با .  ثيشوو بثاريزن با ميللةت شكؤمةندي تييدا بثاريزن ساآلينخةباتةكاين

 و ي لةثاشةرِؤذو بةختةوةربةندة بيطومامن! ) رةخسينراوة (كةلَك وةربطرن لةم هةلة ميذوويية كة بؤمان
كان بطةرِيتةوةو ) حاكمة (خةباتطيرِة و  بؤ سةركردةكاني ميللةتةكةمان؟ بةآلم با شانازييةكةيةكطرتين

رووكةش ئةوةندة ناهينيت با ميللةت ) دةسةآليت( و ثارةو ثوول و ماندووبوونيان بةفريِؤ نةضيت
 كوردستان كة دةيان سةدةية يجمارةيان ئةو جؤطرافياية، ضونكة ئة! ديكة ليتان نةتةقيتةوة؟يئةوةندة
بةآلم ئيستا بةهةموو ! ؟ذيردةسيت و ثارضة ثارضة بوون و ي قةبارةيب و ي طرنطة بؤ كاولكاريهؤيةك

ك لةداهاتوودا بةثيذراوةي ئةو نةخشةيةيبؤضوونيزاننب ( دارِيئةطةر سةركردةكامنان دلَسؤزو لي (
 برِيار ي بةرذةوةندي ناوضةكة جيطةي بةرضاوييك) سةنتةر ( تازةوة دةبيتة جيهايني بارودؤخيبةهؤ

  : خوارةوةي لةبةر ئةم هؤيانةبةكوريت!!  جيهانةي ئيستابةدةستاين
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 طرتووة كة ئاو لةداهاتوودا لة ي عيراق، ئيران، توركيا، سوريا لةكوردستان سةرضاوةي ئاوي%80لة -أ
  . نةوت بةنرختر دةبيت

 ي تر نةويت بةشوينا طةرِايني تيدايةو هةتا بيت زياتر دةبيسني كة خةريكي زؤرو زةبةندييك نةوت-ب
  . تازةن لةكوردستاندا

 لةذير يو خؤمان نازانني ض) بكرة ( دةستينةخراوةي وآلتيكي ئابووريثيوانة و  كيشي وآلتةكةمان بةثي-ج
  بووينيانن ضيمان هةية، جار جاريش دةبيستني باسبةآلم رؤذئاواييةكان باش دةز!! خاكةكاماندا هةية

  . كانزا بةنرخةكان دةكةن كة ئةوان دؤزيويانةتةوة
ةوة كة لةم سةرةوة بؤ ئةو سةر كوردستانة هةر اليةنيك ) زاطرؤس(  زجنرية ضياو كةذةكايني بةهؤ-د

  هةموو رؤذهةآليت بةسةر بةسةر ئةو كةوانةو ضامتةو قةوسةدا هةبيت دةسةآليتيان وآلتيك دةسيت
  .  فارسي ناوةرِاستةوة بؤ كةنداوي سثيلةدةريا! ناوةرِاستدا دةبيًت؟

 يستةم و سزاو قةآلضؤكردن و  وآلتيويرانكار و  ميذوو ئةوةندة سةركةوتي ميللةتةكةمان بةدريذا-ه
ماندا قةبارةو  خؤلةوآليت) مةرجيك ( دةبني بةيراز) شت (زةمانيك بةهةموو) دير (ضيذتووة كة هةتا
 قةالضؤو قرِانكردين و  خاكةكةمان وآلتةكةمان بؤ كاولكردينداهايت و سةربةخؤ بني و كيامنان هةبيت

  . ميللةتةكةمان بةكار نةهينريت وةكو بةكار هينراوة؟
 

10 


