
شرپنجی کوردە،پتای پارتایتی

کامیل ژیر

ایبتی ناوەڕاست، بۆت ل رۆژھتدا، بت. رۆژئاوادا، پارتایتی دیاردەیکی دروستبئش لژینگی 
، وەک کوردلناو ئو نتواندا ک لقۆناغی خباتی رزگاریدان،: زیاترلوەش.پتایکی مترسیدار

 تاکشانبۆیپ بۆتنجرپ.

ھردو .بۆ جستی کوردوەکیک ڤایرۆسی ئو پتاینمیرنشینیکانی جاران و پارتکانی ئستای کوردستان، 
..کوردستان و گندەییان، یکساننو کلکایتیان بۆداگیرکرانیجۆرەک، ل کرتوپرتکردنی نتوەی کوردا

لئاوی  ئبیھیچ چارکیانی،ن ک بۆئوەی بژینبی ئست، دوەمیا. یکمیان، خۆشبختان، ئوە خۆش
:چۆن؟ !.ناژینئگینا!گندەبن و ئو کلکایتیی بکنلدا ملبکن و

بۆ ،بالینی کموەپویستیی ب بوجیک لئنجامدا ئبت سپکی الورگ و تمخانیک،ھر پارتک،
. پیداناکرێئو بوجیش ب رگی رەوا . ییترجچندین خرکانیان و ترنخۆرەبژویی سرکردەو کادیرە

، ب زۆری، بۆ ئبنشدەرەکیالینیجگ لدزی و تانی، پنا بۆ. ئالرەوە گندەییک دەسپئکا
کلکایتییکش دروستئب و بوجۆرە .لڕ خوادا پول بکس نادەنانیشئو.کرانی کوردستانرداگی
ن ،ن شرم ئمنئیتر حیاش قترەیک، ک تکا ئتک و . !ناپاکیی نیشتمانیوردە تۆخئبتوە بۆوردە

.ھر مترسیدارک بت رگیانبکو دەستی تاوان درژئکن بۆگیانی .گوش ب رەخنو توانجی کس ئدەن
، شڕی سارد یا ئو پارتان خۆیانن بۆسر یکدی، بۆی بردەوام لشڕدائبن لگڵ یکتر،مترسیدارترینیش

!.شڕی گرم

،نی و سفویداو دواتر سایکس بیکۆلدوای شڕی چادرانوەو دابشکردنی کوردستان بسر عوسمابوجۆرە، ئا
خۆیان ب میرنشینی و پارت کوردییکان،داگیرکرانی کوردستان ھمو بزوتنوەیکی رزگاریخوازی کوردیان

بوجۆرە .پشتی یکدینبن لبزاڤی سربخۆییداھیچنب ئوەیان مسۆگرکردوە ک جماوەری کورد یا.لگۆڕناوە
یا ،یا دژیشناوچکانیتر،چونک ناوچییبون نک سرتاسری،ھمو شۆڕشکانی کورد شکستیانھنا

کوردستان لناو کوردا بمن، دەوتی ، بم شوازەی ئستای،لبرئوە، تا فرە پارتی.!بونسیرکر
.یتر لڕماندا ئبو شنگادروستناب و چندین ئنفال و ھبج



ی یکات ھوشیاردەوتی کوردستان ھر دروستئب.لگڵ ئو دۆخ تادا،سری دنیا بپوش نگیراوە
:پیبردن ب ھرکام لم رگایاننتوە ئگات ئاستی

ببن و لژیر ئای لشکرکی) پارتایتی(و دەسبرداری سیستمکیان پارتکان ھۆشیان ببردا بتوە-1
یا لژر چتری کۆنگرەیکی.ببت خاوەن بریاریکگرن و رابرایتی ئو لشکرە،دا، یا پشمرگسربازی

.بۆ ھمان مبستنتوەییدا

و دایانمان رسواو نابوتیان بکنو نوەرگپارتانجماوەری پارتکانیشوە، رو لوتکا میللت، ب-2
.پشمرگ، گریال، شڕڤان:لشکرکی سربازییوەلبنککانیان و ئوەی دەستی چک ئگرێ بچت ژر ئای 

و داناو خاون نۆکران بن و سرکردایتییکیبو پارت گندەڵ و ھرەس ،راپڕینکی سرتاسری-3
.ب و سربخۆیی دەستبربکانوی لبت برھم ک لئاستی رابرایتیی نتوەدازانای

ھۆشی ببردا بتوەو تاک الین جاڕی لشکری گورەن،ک خاوەن لو پارتانی ئستائگونج یکک -4
بوەش ئبت بھاوێ بۆ بشکانیتر،دواتریش لو بشوە پل.دابدا ل ھر بشکی کوردستانسربخۆیی

.ئبت بشی پارت گندەڵ و نۆکرەکانیدیجگی متمانی میللت و سرشۆڕی و پوکانوە 

5-شدائردەمم سزەکانی جیھانلکی کوردیدا ببیننزلھتدەو رژەوەندیی خۆیان لوەب. وبۆئ
ی رۆژھتی ناوەڕاست لئارادای ک ھندێ پرۆژەی گۆڕینی نخش، دوای سایکس بیکۆ،مبستش ئستا

ئم دەورمان ھب بۆئوەیژیربین ئتوانینئگر ..ئگینت دەریای سپیدەوتی کوردی ل دەریای رەشوە
لراستی،ھ ینوە بکیاخ ل.

سیستمی پارتایتی ن : بکوردی و بکورتی. .لم کورت وتارەدا ھر ئوەندە ئوترێرگیتریش ھی، جارێ 
شرپنجیو پویست بنب بکرێ تا ، نک ھر ب سودە، بکو سربخۆییشیبۆ ئستای کورد، ن بۆ دوا

ئستا ئرکی سر . ئوسا نوەکانی داھاتومان خۆیان بیاری خۆیان ئدەن.ئگین ئاستی رۆژئاوای گتی
یانبین:شانمانکت ن،کانانبژاردنھ وە،دەنگیان بۆ بدەینلنپوکئاستی خۆیان ئشکر تا لو ل

.ئبت رابری نتوەو گسک لوان ئدا




