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  دوو سةر و يةك لةش
  ئةجمةد شاكةيل

باري . بوونةتة هؤي دابةشبووين نةتةوةي كوردكة لة هيچ كوردثك شاراوة نني، كؤمةصثك ذاسيت و هؤكار هةن، 
باري زمان و دابةشبووين زماين . ، بة سةر چةند دةوصةتثكدا)خاكي كورد(جوگرافيايي و دابةشبووين كوردستان

تة هؤي پةيدانةبووين يةك زماين نةودةكرثنةوة و بووةپثيان دةنووسرثن و بآلا، كة كوردي بة سةر چةند زاراوةيةكد
باري سياسيي، كة كورد، يةك گوتار و يةك ئامانج و يةك ديد و يةك ذةوتاري، بؤ داهاتووي . ئةدةبيي يةكگرتوو

ةك هةموودةم، ئةوانة گريوگرفت و كثشةگةلثكن، فرةجاران، ن. كوردستان و يةكيةتيي نةتةوةي كورد نيية
شتثك، هثندةي هؤكار و هيچ بةآلم . پثوةنديان بة هؤكارگةلثكةوة هةن، لة دةرثي توانست و ويسيت كورد بؤ خؤي

 نةتةوةي كورد و ان لة دابةشبووين كاريگةريپارتيي دميوكراتيي كوردستان و يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، ذؤصي
تيي و يةكيةتيي، كة نوثنةرايةتيي دوو جؤرة خوثندنگة و ئايديؤلؤژياي پار. نةبينيوةدا دوردكردنةوةي مةسةلةي كور

، مةاليي و جةاليل، تةواوي نةتةوةي كورديان دةربذينة گةلييةكةيجياواز دةكةن، بارزانيزم و جةالليزم، يا بة 
و هزر و مثشك داچؤذاونةتة نثو ذةگ و بري و هؤش و . ماصي كورديان كردووةتة دوو لةتةوة. كردووةتة دوو لةتةوة

، دوو پثتةخت دوو حوكوومةت،دوو بارزانيزم و جةالليزم، . ديدي مرؤضي كوردةوة و ذثك كردوويانةتة دوو كةرتةوة
يشيان لة ، تةنانةت دوو فةرهةنگيي جياواز دوو جؤرة ذاگةياندندوو گوتار، دوو ذةنگ، سيخوذي، دوو دةسگاي هثز،

 باشووري كوردستانيشيان كردووةتة دوو يزم و جةالليزم، حيزبةكاينبارزان. نثو خةصكي كورددا بآلوكردووةتةوة
لة نثو حيزبة كؤمؤنيستةكان و  ئيسالمييةكان و  سؤسياليست و دميوكرات و نةتةوةييةكاين باشووري . لةتةوة

يان پث باشة و  ئايديؤلؤژياي بارزانيزموردستاندا، تةنانةت لة نثو يةك حيزبيشياندا، بةشثك لة ئةندامةكانيانك
و  مؤسوصمان. كؤمؤنيست هةية جةالليستة و كؤمؤنيست هةية بارزانيستة. بةشةكةي ديكةيان جةالليزميان پث خاسة

 خورماتوو، ،كةركووك، خانةقني، كفريخةصكي  .هةن بارزانيسنت و هةن جةالليسنتنةتةوةيي و سؤسياليست 
.  هةن بارزانيسنت و هةن جةالليسنتي كوردستان،رماجن فةيلي، هةورامي، باديين، سؤران و ك،مةندةيل، مووسص

كورد و ئةم دةردة، .  هةن بارزانيسنت و هةن جةالليسنت..عؤجة، تكريت نةجةف، كةربةال، عةرةيب بةسرة، بةغدا،
دميوكرات و . ي، هةر بةو شثوةية دوو كةرت كردووةحيزبة سياسيية كوردةكاين بةشةكاين ديكةي كوردستانيش

موسوصمان و يارسان و ئثزدي كورد هةن بارزانيسنت و . هةن بارزانيسنت و هةن جةالليسنت...كةكةكة وكؤمةصة و پة
ئةوجا لة هةموو ئةمانة سةيرتر ئةوةية، كة ئةم پةتاية تةنث كورد و كوردستاين نةگرتووةتةوة، . هةن جةالليسنت

ركمان، ئاشووري، كلدان، عةرةب، شيعة، تو.  گرتووةتةوةتةواوي خةصكاين ديكةي ناكوردي ئةم جيهانةيشيبةصكة 
سوننة، بةعسي، مسري، سووريايي، ئثراين، توركيايي، ذووسي، ئةمةريكايي، ئينگليزي، فرانساوي، لوبناين، 

تةنانةت ...، كووةييت، يةمةين، تاويست وعيسايي، جوولةكة، ئيسپانيايي، چيين، بوودايي، هيندؤسي
، دوو ئايديؤلؤژيايةئةم .  هةن جةالليسنت و هةن بارزانيسنتقاعيدةو ميت و مؤساد و ئةل) CIA(ئةي.ئاي.سي

تةنانةت قومارچي و ...حةسحةس و پؤليس و خاوةن چثشتخانة و شؤفثر و مةال و  قةشة و ذابني و 
ئةم دوو ئايديؤلؤژياية و ئةو دوو پارتييةي خودانيان،  . عةرةقفرؤشةكاين ئةم دنيايةيشي كردووةتة دوو كةرتةوة

 تا هةية گةرةكة بة ئازاري هةصگرتنيانةوة كة لةوةدةچثتئةويش كوردة، ي مرؤضثكي سياميدن، ةري يةك لةش سدوو
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