
وشخپیوەندییڕۆژھت،الینکانیوئیسالمییکۆماری، باشوورحیزبکانیکانیپوەندیی
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سوورکو زەکی

 ت، لکـانی ڕۆژھنڵ کۆماری ئیسالمیی و الیگکانی باشوور لوەندیی حیزبوەی پجۆر و ش

ســرەتا . سیاســیی ھاوتریــبپوەنــدیی نــوان شــخ و مورییــد دەچــت تــا دوو یــان چنــد الینــی 

پویســت بــم ک ل دیرۆکــی خبــاتی خکــی کوردســتاندا شــخی زۆر مزنمــان ھبــوون، وەک 

نمـــران شـــخ ســـعیدی پیـــران، عوبیـــدوی شـــمزیینی، شـــیخ محمـــوود و شـــیخ عیزەددینـــی 

ـــانی  ـــتوە ک شانبش درـــک ن ل خانـــ ـــۆرە ش ـــی بم ج ـــین ب بزی ـــینی و ئم نووس حوس

لکمان بۆ ڕزگاریی و سربخۆیی کوردستان تکۆشاون و ژیان و گیانی خۆشیان لم پنـاوەدا گ

بخشیوە، بم پوەندیی الینکانی ڕۆژھت و باشوور بۆچی ل شخ و موریید دەچت؟ لبر 

و ئوەی شخ ھموو شتک بۆخۆی ب ڕەوا دەزانت، بم موریید بجگل مدح و سما بۆ شـخ 

کی تـــری نیـــیو، ھـــیچ مـــافڕانـــی ئدەور گ ل ... ر لکـــانی باشـــوورییش ھرپرســـانی حیزبب

 ت نــب خ دەچــن، ھــابی شــ ــی و سۆسیالیســت و ئیســالمییکان وەک جن ــا یکتی ــارتییوە ت پ

 ــر ل ــر و زەبالحت ــدی شــخکانی گورەت ــو شــخک ک خــۆی موریی شــخکی ســربخۆش، بک

ـــان ل ب. خـــۆیتی ـــات دەگن ئم ـــانی ڕۆژھت شـــخی تواون، بم ھر ک ـــبر الینک رام

ـــایبیینن، پشـــلکرانی مافکـــانی کـــوردی ئم بشـــی  برپرســـانی کۆمـــاری ئیســـالمی، ئوەی ن

ــۆ  ــرادە دەســتکانیان ب ــ ئی ــات شــخی خــۆی، ب ــد بگ ــان موری کوردســتان و وەک چــۆن دەروــش ی

دەکون پھالکـــوتنی جنـــابی شـــخ و ئوەی برپرســـانی ئرانیـــی لســـر ســـینگ دادەنـــن و 

ـــین ڕدەوری دەگ نن و لەخســــــدا دەی ـــی جنابی ـــت ل خزمت دەســـتیان بل . وەی بم ئب

بیریان دا نای ئوەی ک ڕەفتار و ھسوکوتی جنابی شـخ بـبن ژـر پرسـیار یـان تنـانت 

موو پم ھتی ئخ حیکمنابی شرێ جن ئبک ک پرسیاری لشـر برامببت للکارییانش

ل جستی من، ک کوردی ڕۆژھت، چیی؟

ب شخ خۆی ب شـخ دەزانـ و موردیـدیش خـۆی پـگی خـۆی بـاش دەناسـ و خـۆی ل قرەی 

بایخ و موریید ناتوەندیی شرژەوەندیی و پڵ بگل مخ نادات و ئش!



 وت و قســسـووکھ ل مئ ــم لرتی ھری حکــوومنکی وەک نـورپرســکانی بنامسـئووالن

تــارانوە بگــرە ھتــا دەگــات بشــک ل فرمانــدەکانی پشــمرگ ک ب شــانازییوە ل باشــوور 

 ب ـم کررووی ھرپرسانی ستا برپرسانی ئیتالعات و سپای قودس دەگرن و ھڵ بگل نو

ـژەر و ئنجامـدەرانی تیـرۆری ڕبرانـی کـوردی ڕۆژھت و شانازییوە پشوازیی ل نخش داڕ

بڕوەبرانی ڕۆژانی شـکنج و ئعـدامی الوان و چاالکوانـانی ڕۆژھتـیش دەکن و ل بر دەم 

 ن و بـــدەـــان ھ ـــدا دەکن و پی ـــیان پ ـــان دەکن و باوەش ـــان ماچی ـــان و کامراک ڕۆژناموان

وەک چــۆن ل ســردانی ئم دوایی بشــک . دەکنوەئاشــکراش لســر تلڤیزیۆنکــان بــوی 

ل برپرسانی کۆماری ئیسالمی بۆ ھولر و سلمانییدا، شخکانمان ل باشوور بـوونوە مورییـد 

ئسـتا ئم خۆبکمـدیتن و ... و ئم خۆبکمگرتنش، زۆر زەق بوو و پویست ب گرانوە ناکات

رپرسانی نیزامیی ئران ب ئاشکرا دەست ل کار و بـاری موورییدایتیی گیشتۆت ئاستک ک ب

حیزبیــی و تنــانت ســرکردایتیی و برنــام و پالنــی ھنــدێ الینــی باشــووریش وەردەدەن، 

کچی کاتک ب جیا و پاشمل ل بابت کۆماری ئیسالمییوە ل برپرسان و الینکانی باشوور 

بم ل کـردەوەدا ! زاریـی خۆیـان ل ئـران دەردەبـندەپرسی، زیاتر ل کوردەکـانی ڕۆژھت ب

خــــۆبکمزانیین و مووریــــدایتییکیان ل ئاســــتک دای ک ئامــــادەن نک ھر ل برامــــبر 

ھسووکوتکانی جنابی شخ و دەستوەردانکانی ل باشوور بدەنگ بن، بکـو ل برامـبر 

تــیش بــدەنگ بــن و ب دزیــی و ب ئاشــکراش ســای خکــی ڕۆژھ٣٥ســرکوتی ببزەییــانی 

جنـــابی شـــخ ب باشـــترین دۆســـت و یارمتییـــدەری کـــورد بناســـنن، تنـــانت حـــازرن کـــوردی 

ڕۆژھتیشی ل باشوور لسر سرکوت بکن، ھر وەک ئمیان پارەک ل کاتی خۆپشـاندانی 

ــوومکردنی لســد ــۆ محک ــوردانی ڕۆژھت ب ــدراوی ک پگــاو ڕ ــی ڕۆژھت ل بن ارەدانی الوان

.ھولر کرد و دوای گرتن و زیندانییکردنیان، تنانت ب ئاژاوەگیشیان ناوزەد کردن

دیــــارە ھنــــدێ کس خوازیــــارن نــــاڕەزایتییی خکــــی ڕۆژھت ل سیاســــتکانی ھرمــــی 

قاسـملوو . ر دکوردستان تنیا ل چوون و پشوازییکرانی سحراروودی ئندامی تیمی تیـرۆری نمـ

ل الین برپرسانی ھرمی باشووری کوردستان کورت بکنوە، لکاتکدا نـاڕەزایتیی خکـی 

ڕۆژھتــی کوردســتان ل سیاســتی برپرســانی ھرمــی کوردســتان تنیــا پوەنــدیی ب ھــاتنی 

ســحراڕوودییوە نیــی و شــاردنوەی راســتییکان لمڕ ڕەخــنی خکــی ڕۆژھت ل جــۆری

 نت و الیکـی ڕۆژھکانی خوەنـدییپ ـک بتھیچ خزم ران، نکانی باشوور و ئوەندییپ



سیاســــییکانی باشــــوور و ڕۆژھت دەکــــات و ن خــــزمتکیش ب پوەنــــدییکانی کــــۆملگی 

.مدەنیی باشوور و ڕۆژھتی کوردستان

بکـانی ڕۆژھتـیش ل برامـبر وەک ل سرەوە ئاماژەم پ کرد، لم پوەنـدییدا نقـی حیز

برپرسانی باشـوور ل الیک و خۆبزلزانییشـیان ل برامـبر خـک و چاالکوانـانی مدەنیـی و 

وەیــک ئت ڕبچووکترەکــانی ڕۆژھ خ و مورییــد. حیــزبوەنــدیی شــرپرســانی ! پالی ب وات

ی شـخ دەکن و ھـیچ رەخـن ھرم تنیا پیان ھدەن و سپاسی یارمتیی و گورەیی جنـاب

ــی ــان نی ــدا قســیان زۆرە!و ئۆلتیماتۆمکی ــوونوە و محفلکانیان ل دەرەوەش ! ، ک چــی ل کۆب

 ڕەخـن ـک پاشـملنـد ڕۆژیسـبووک، چف کانیان لندامی کادر و ئو ئاستئ ڕی دەگاتوپئ

اگرن و خبـاتی خکـی دەگرن و دەـن برپرسـانی باشـوور برژەوەنـدیی ڕۆژھت لبرچـاو نـ

کچـی ھر !). ک ڕەخـنکش بجـی و ڕاسـت(ڕۆژھتیان بۆ برژەوەندیی خۆیـان خنکانـدووە 

 ـــ ـــوومیی باشـــوور، دەکونوە پ ـــگن برپرســـانی حیزبـــی و حک لم کـــاتدا برپرســـکانیان ب

نـدەکانیان ل ھکوتنیان و ھموو شتکیان لبیر دەچتوە و لجیاتی ئم، ڕووی ڕەخن و گاز

بــجگلوەش زۆر جــار حــازرن لســر کشــ و ! بشــک ل الینکــانی بــاکوور و ڕۆژئــاوا دەکن

 کــو تونــدتر لن، بر وەجــواب بــک ھکــانی بــاکوور نڵ پارتگکــانی باشــوور لنــاکۆکیی پارت

ن و ھـکـانی نبـاکووریی و ڕۆژئاوایی ب نکانی باشـوور ھـیچ نـامندامانی پارتنـدێ جـار ئ

ھــبت مبســت لم ! (دەگــات شــڕە جنــو و یکتــر تاوانبــارکردن ب جــاش و خــۆفرۆش و ھتــد

ئاماژە و نموون ھنانوان بـۆ پشـتگیریی ل ھـیچ الینـک نیـی بکـو شـییکردنوەی پوەنـدیی 

).جنابی شخ و موورییدە

تکـانی باشـوور و ڕۆژھت ب گشتیی ئم کاردانوە یـان جـۆری ھوسـتگرتنی بشـک ل پار

ــــین  ل برامــــبر دەســــتک ک برژەوەنــــدییان الیتــــی، زۆر جــــی تامــــان و دەکــــرێ بی

خۆبکمزانییان ل برامبر دەستک ک تنیـا برژەوەنـدیی کورتخـاینی خـۆی لبرچـاوە، 

شـــیانکی ھاوبنی خۆیـــدا . خـــاشـــو ردووکیـــان لھ خ و موریـــد (واتخشـــی شـــن ونـــدەگ (

ئوەندە باوەڕیان بخۆیان نیـی ک ڕەخنکانیـان ب ڕوونیـی، ڕاسـتوخۆ و بـ پردە ل ئاسـتی 

 بـنی خۆیان ھژخاین و درنن و ئیستراتیژیی کورتخاییر ڕابگرامبنی بالی رییدا ببڕ

ک چیتر ئم و ڕەچاوی پوەندییکانییان ل ئاستی دوو ئکتری ھاوشان بکن یان کارک بکن 

 ش بموە، ئــتبن رەوە دووپــاترامــبنــی بالی کانیــان لی مافخــرانرپلکاریی و ژشــپ



 وە و زیـاتر لم دەکـاتکدا کھومـوو ئاسـت رییـان لکنگ و کارتسـ ڕۆژ ل ی خـۆی ڕۆژ بنـۆب

 ردەوام دەبــنگشــتیی مورییـــدەکان بکران و بپری مـــامفــاکت شــوو دەیانکـــاتقوربـــانیی پ

.خۆبکمزانییان ل برامبر شخکاندا

، سوید٢٨/١٢/٢٠١٤


