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  كليلي هؤش
  ئةجمةد شاكةيل

  
مةزنترين كارةسات ئةوةية، مرؤض، ئةگةر هؤشي لة جثي خؤيدا بثت و چ گريوگريفتثكي هؤشةكي نةبثت، هؤش و 

كارةسايت . بري و ديتين خؤي، بة كةسثكي ديكة، بسپثرثت و ذثگة بة يةكثكي ديكة بدات، لة بري ئةو بري بكاتةوة
ن، پثيانوابثت، ئةوان كليلي هؤشي خةصكن و لةبري خةصك بري دةكةنةوة و لةوةش مةزنتر ئةوةية، خةلكانثك هةب

 ديارة نةك هةر ئةوان -سةراين كورد . هةموو گوتةيةك، كة دثصثن و هةموو كارثك، كة دةيكةن تةواوي ذاستييةكانن
 -ثيةم و ذؤژهةآلتبة تةنث، بةصكة دةسةآلتداران و سةراين زؤرينةي، وآلتاين دنيا و بة تايبةت، گةالين جيهاين س

لةوةتةي هةن، كاري سياسي و بذياري سياسي و بؤچووين سياسي و ذةوشي ئابوورييان، كة هةر هةموو ئةوانة 
ذةنگة . باسگةلثكي چارةنووسسازن و بةندن بة تةواوي گةيل كوردةوة ، لة خةصكي كورد شاردووةتةوة و دةشارنةوة

ي دابنثن، كة دةربذينثكي "ديپلؤماسيي بثدةنگ"ش بثت، يا بة ئةو شثوة ذةوتارة بة الي خؤيانةوة، كارثكي با
زؤرجاران ئةو دةربذينةم لة . سياسيية و زؤرجاران، لة اليةن خةلكاين سياسةتكارةوة، دةدرثتةدةر و دةگوترثت

ئةوان . من لةو بذوايةدا نيم، ئةوانةي كورد، لةو ذوانگةيةوة بؤ مةسةلةكان بچن. سياسةتكاراين سوثدييةوة بيستووة
لة شاردنةوةي ئةو جؤرة باسانةدا، لة خةصكي كورد، لة ترسي پةردةهةصماصينة، لة سةر زؤرينةي كارة 

ئةوان هةرگيز . ژثربةژثرييةكانيان و پثوةندةكانيان و سامان و داراييان و گرثدراوييان بةم  و بةو و ئةوي ديكةوة
تةواوي بؤچوون و . نة بةرباس و گفتوگؤي لةسةر بكةننةهاتوون، باسة سياسييةكان، لةگةص جةماوةري كورددا، خبة

ذةنگة ئةوة كةمتةرخةمييةكي خةصكي .  كة دةيدةن، هةر بؤ خؤيان دةيدةن و ناگةذثنةوة بؤ خةصك،بذيارثكيش
كورديشي تثدا بثت، نةك هةموو كورد، بةآلم زؤرينةي، كة پثيانواية ئةو دةسةآلتدار و سياسةتكار و سةركردانة، بؤ 

هةموو شتثك دةزانن و هةرگيز هةصة ناكةن و هةر بذيارثك بدةن، ئيدي ذاستة، چونكة لة تثگةيشنت و خؤيان، 
 كة تؤ ذةخنةيةك لة سةركردةيةكي سياسي دةگريت، ئةوة هيچ، كة زؤرجاران،. هؤشياري و بريتيژي و ئاوةزةوةية

سةدان ئيمةيلةنامةت، لة دةروثشاين ئةو سةركردةيةوة، بؤ دثت و هةموو لةگةص ئةوةشدا، كة لة ئةوروپا دةژين، 
ؤ لة ئةگةر دةستيان بذوات، كارثكت پث دةكةن، خؤزگة بة تةورچييةكاين كوردستان خبوازيت، پثت دةصثن، قابيلة ت

 سةركردةية ؟ يا ئةوة چةندين ساصة ئةو فآلنةفآلن باشتر لة سياسةت تث بگةيت؟ يا قابيلة تؤ لة فآلن دصسؤزتر بيت
و چةندين ساصة سياسةت دةكات و بؤ خؤي فثرگةي سياسةتة، تؤ چؤن دةبثت لةو باشتري بزانيت؟ ديارة هيچ 

، بةآلم دةتوانني پذ بة زارمان هاوار بكةين و بصثني، اكةينيةكثك لة ئثمةي مرؤضة ئاساييةكان، وةها بانگاشةگةلثك ن
ئثمةش لثي دةزانني و دصسؤزين و دةتوانني بري بكةينةوة و مةرجيش نيية، هةر لةبةر ئةوةي ئةوانة سةركردة و 

ئثستاش خةصكي وايان تثدا دةبينيتةوة، كة هةرزةكاري بازاذي !. سياسةتكارن، ئيدي هيچ هةصةيةكيان نةبثت
بؤ كوردستان و خةصكي  ،ةتة و نةك هةر هيچي ذاست و باش ناكات، بةصكة تةواوي كردةوةكانيشي بة زيانسياس

پيويست ناكات سةركردة و سةراين كورد، لة ورد و درشيت هةموو باسثك و هةموو پثشهاتثك، . ةوةكورد دةگةذثن
و مةسةلةي كوردستان زيانبةخشة، هةر لةبري هةموو كورد بري بكةنةوة، ئةوة بثجگة لةوةي بؤ بةرژةوةندي كورد 

ئةوان ئةگةر لة بذيار و كارةكانياندا، نةگةذثنةوة . بؤ ئةو سةركردانة خؤيشيان سةرثشة و شةكةتبووين لة دواوةية
گوند، باژثذ و نثوماصي خةصكي كورد و گوث  منداص، بؤ خةصك، بؤ جادة، كؤآلن، خوثندنگة،  كارگة، ژن، پياو،
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 ئةوان، هةرگيز لة ذثگةي حيزب و ميزب و پةرلةمان و كارگثذي و وةزارةت و چةكدار  بؤ دةنگي،ذانةدثرن
تةواوي ئةو دةسگايانةوة، كة هةموو پارثزگاران و كوتةكي دةسةآلتن و دةسةآلت هثناوياننة گؤذث و ....و

 هةردةم ،كانيشياننوثنةرايةتيي خةصك ناكةن، لة خواست و بةرژةوةندة بناخةييةكاين خةصكي كورد تثناگةن و كارة
.                                                                                                          پثچةوانةي ئارةزووةكاين خةصكي كورد دةبثت
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