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  میشه دژی هه کان  شیوعیه،زا محمد ڕه
  یزم بوونیبارزان

  
  2007-7-15/یی  ئاسۆ بیاره

  
کی پارتی و  مه ندامکی ئه بووه و تا ئستاش خۆی به ئه ته قه موه کانی قیاده رکرده کک له سه یه   کهزا ه د ڕ مه محه
له سایتی )  سلمانى–عید  مود سهح ئاوات مه(ن  کدا که الیه زانت، له گفتوگۆیه ی بارزانی ده ماه بنه

لى  آانى گه خواسته  ر به رامبه  به وستى حیزبى شیوعى زۆر زۆر خراپ بووه هه :یت ، دهوه ته نیشتماننت بوکراوه
  هدى و ته یه لى آورد نه آانى گه ى خواسته وه آرد بۆ ئه ده یان)مر بارزانى نه(تى   توندى دژایه  آاتى خۆى زۆر به وه, آورد
  ).2007-7-15، نیشتیماننیت، لى آورد  گه ر به رامبه  به بووه وستیان باش نه هه ت حیزبى شیوعى قه
  
  
بارت،  کانی باشووری کوردستان ل ده په تی و ڕکی بۆ چه د، که دوژمنایه مه ڤاڵ محه ی هه م بوچونه تا ئه ره سه

مک میژووی بارزانی و حشع  ی که وه ریدا زاه، چونکه ئه ه س  به ماه  و سۆزکی نابینای بنه وه دووره له ڕاستیه
تی  کانیش به یارمه ته سه بارزانی و پارتی کۆتایی شه. یه و دوو حزبه  و بچوکی ئه وره بزانت، ئاگای له گه

وه  ترین به خرهاتنه وره کان گه بگره شوعیه. تی به خۆه گرت ی حزبایه وخۆی حشع ڕوو و ئۆرگانیزمه ڕاسته
 بوو به زا ده د ڕه مه محه. ر بوو نابه ی جاران په وه  بۆ کرد کاتک له شووره1958ارزانیان له کۆتایی سای ب
سپاندنی ئاشتی  یه له پناو چه هیدی هه ها شه ده ی که سه و حزبه ک تاوان بخاته پاڵ ئه  بکات، نه وه قسه گه به 

ستی  و خۆ ڕاده ، که باشووری کوردستانیان ڕاستهاللیزم جهانیزم و مۆی بارز  له عراق ئه دهو ژیانکی ئاسو
یه که  وه کانه  په  چه رده ست زه  ده ی، به که یاندنی حزبه مۆش ڕاگه  جا خۆ تا ئه.وه ته وه کان کرده به ره شۆڤنیه عه

  .. ن  ڕیی مووچه وه و چاوه ته شی پدکدا دۆزیوه خۆیان له باوه
  
ئاخر که حشع دروشمی . لی کوردستان کاری کردووه خۆیی گه ربه دیاره که ک دژی سهتاو  کو هه وه! ڤاڵ ی هه به

الیی  ی مه ناسی که ناتوانت، له بازنه تی کوردی باش ده رکردایه ئۆتۆنۆمی دیاری کرد بۆ کوردی باشووری، سه
یفرۆشیت  ی و ده نده انیی گهیکاته قورب یه ده تی هه وایه ته ی نه رچی پیرۆزی و ناسنامه ربچت و هه اللی ده و جه

  .رانی کوردستان به داگیرکه
  

ندی  پوه: کانی باشوور دژی کوردبوون په وسا ب چه وه ئه مه ڤال گیان که مک ڕووداوی مژووییت بیربخه با هه
ۆ ب. ن که بوو چاوساغیان بۆ نه ی نوان ساواکی ئران و دواییش سوپای پاسدارنی ئران، که ڕۆژ نه  ساه25

زار بارزانی ب تاوانی سڤیلی  شت هه رچی زیاتر له هه ددام له سه رم ببپرسه که سه رۆکی هه نابی سه له جه
وتن  ی تۆ پش پاسدار که که بوو، که میلیشیاکانی پارتیه ران نه ر له جیاتی گرتنی حاجی هۆمه گه نفال کرد؟ مه ئه
وتی بارزانیزم  الم ڕه پرسه؟ به رمه کان زیاتر و میتی تورکی هه هددام دژی کوردبوو، شای فارس  سهدا؟ یه ره و به له

 یان رانه داگیرکهو  ت کردنی ئه ر چ ساه پتر کبرکی خزمه ماوه گۆێ دان  و پرس به جهب   اللیزم، به و جه
  .کرد

  
ی   له ماوه رگه شمهزار پ  هه100ی بارزانی  وه ر تاکه به  شت له بیر چووه که له1975ی  که تاه دیاره ئاش به

نفالی  رۆک جاش و ئه  بوونه باشترین سهو شۆڕشه  ئهرۆک خی ندێ سه هردا و ه یان به عات ووره  سه24
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وه و  ستی میتی تورکیه ده ی باکورتان دابه رگه ها پشمه  که ده1996 ئابی 31یان .   کرد1988کوردیان له 
ر مات له  گه نه ئه کورد واته. یت ت بۆ باس ناکه که  پارتیهی انهوست و هه ی ئه ڕی کوردی باکورتان کرد؟ ئه شه

  ! ک  مای خه گره رد مه  بوو به شووشه
  

ن شیش   ته140000رکوکیان به  یت، پدک و ینک، که ی، تۆ خۆت ده که لوستی حشع بۆ ده باسی هه
نفالکرا،  ش ئه بجه ه بوو؟ ئاخر که هه بوون،  حشع بوونی نه م جاره خۆتان گوربه وه، ئ خۆ ئه گۆڕیه

وسا  وه ئه بۆ باش مژوو بخونهمابوو؟  کان نه ریکی تانی بوون و ئاگایان له برینداره میلیشاکانی ئوه، خه
  ب وژدانانه باسی

ی که  کدارانه و چه ڵ ئه گه م و له کدار بکه رگه له وت ناوی پشمه لم میلیشیا چونکه نامه  ده؟؟؟؟؟؟؟؟ کان بکه  په  چه
  !م ڵ بکه ن تکه که ماه ده وانی بنه پاسه

  
ترین مافی  ژار له ساده لی هه گرن و هشتا گه رده هرانه له کورد باشوور و  سه پدک و ینک،  ساه زیاتر16

  چی که ن، که که باتیان کرد و ده ن خه وروپا چه کانی ئه کورده. بایه وه و کاره شه، که ئاوی خواردنه خۆی ب به
راق پاسپۆرت ع) اللی الیی و جه مه(ی تۆ که ماه کو دوو بنه نن، چونکه وه سه ردان باجیان ل ده وه بۆ سه دنه

وتی  کانه، یان ڕه پ و شیوعیه تای چه ش خه وه پم ب ئه.  عراقین کهلمنن یان پ نیه، که ب سه)العظیم
  .تیان له باشووری کوردستان ووشک کردووه وایه ته ستی نه اللیزم، که هه بارزانیزم و جه

  
ی  مه رده و سه ر بوون و ئه روه تی پهمیشه ئاش هیزی بووبن هه  به ڕۆژکر گه کانی کوردستان و عراق، ئه شیوعیه

 ، بجگه قین و یزماللیزم و بارزان ی جه کردووه، ئهی  شه ک گه بووه، ژیانی خه  ههالتی سه مک ده وان که ئهکه 
ها  ده ت حشع سهب رهیچ نه  ههتی جیانین؟ ر هشا بادینان و سۆران دوو ئیماره گه ؟ مه کردووهکی، چیان ره دووبه

م   به.ن ندکیان الی ئوه یاندووه، که ئستا هه پگهی ئیوه  که ناو کوردیهبه ته  و کادیر بۆ حکومهخوندکار 
. زیت ویت و ئاستی خۆندن له کوردستان دابه رچاو بکه ی ئوه وای کرد که الوی کورد کوردستانی له به نده گه
  .وت که ده نهر  کانی به بوو کۆلیژه وز نه رد و سه  زهی هو عس ئاسا ئه به
  
رانی  کو داگیرکه کانی تری کوردیان باش ناسیووه، به رکرده  و سه کانی عیراق ئوه نھا شیوعیه ک ته نه

م جار له نوان تۆرانی و فارس  که  که کوردستان بۆ یه1514وه سای  ڕی چادرانه ر له شه کوردستانیش، هه
نیان  بان که شیوه هی تۆ و تا که ماه  تاکو بنه،کان بوو انیهربه ئۆسم  حمود که سه تاکو شخ مه ش بوو هه دابه
  !یت که بۆ ده

  
مک  توانت که ناجینرت، چونکه ده  هیچی تری ل ههوه کی نانه ره  و دووبه بجگه قین، ی تۆ م بۆچونه ئه

له کۆتاییدا . ن چیهکا په زانت بۆچونی چه وسا ده وه ئه ت بخونته کو مارکسیه نھا حشع به ک ته مژووی نه
 تۆ ،ش یه، ئوه یه گه و کۆمه وه چوونی ئه ر وتکدا، الوازی بشه ش بم که الوزای چینی کرکار له هه وه ئه

کان  په جا ئیتر چه. کات لی کورد ده ڕی گه وتنن که چاوه و پشکه ختی ئه رسه و سه روشانه ت دوژمنی ده که پارتیه
وتووی  نگاوی پاشکه بت و ڕوحی ژه باته نه و خه ک که شایسته ئه یه گه نی کۆمه هم نه سووته بۆ خۆیان بکه

توانیت داوایان ل  ها کۆنه شیوعیتان الیه ده مه، ده واریشت که ر خۆنده گه ئهریدا زاڵ بت؟؟؟؟  سه ماه به بنه
  . ن م مژووت بۆ باسبکه یت که که بکه

نفال و   ئه بهیان  ب  و سوپاکه ره کانی عه رکرده شۆڤنیه ر سه گه  ئه،من نازانم
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بارزانیزم به بکوژی -اللیزم وا مۆتی جه عریبکردنی کوردستان ناسرابن، ئه ته
زانم، چونکه له   دهکی کوردستانی یه مانی پارچه تی کورد و نه وایه ته ی نه ناسنامه

  . لی کوردی باشووردا نین کانی گه ئاست مافه
  
  ماننت سایتی نیشت: رچاوه سه
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