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.بەرایی
 
 

تا  پێیدەگوترێ باشوورکە ەیەی کوردستانی مەزن پارچو ەئ     
 ەن کێتاڵو کەو زیرگەه ۆیخ یکینز و دوور یژووێم ەل ستاێئ
 ەب تەبیتا یکێستوورەد ەن ەوینیب ەوۆیەخ ەب یواوەت یکۆییەخەربەس
 ەک ییەیئازاد ەمچین وەئ پاش ەل ستاێئ مەاڵ، بەبووەه ۆیخ
 یکڤێبزا یبوونەه ەڵگەل هاوکات ..ەناوێهیستەدەو لەگ یرەماوەج
و  انیژ ەب شتنەیگ  ۆب ەڵمۆک  وێن ەل وامەردەب ەینیەالەمەه

ئازاد و  یکێتاڵو یزرانەدام هیوای.. ترەئاسوود باشتر و یکێرانەگوز
 ییگشت یو ئامانج ستیو نیترییکەرەو س نیگرنگتر ەتۆب  ۆخەربەس
نێوی، پێبەپێی ئەوەش کۆششی دانانی دەستورێکی سەربەخۆی  یالنەگ

پڕۆژەیەکی دەستوور لە خۆی هێدی هێدی لە ئارادا بووە تا دوا جار 
گەاڵڵە کرا  ٠٢٢٦\٨\٠٠لە الیەن ئەو دەسەاڵتە سنووردارەی کوردستان 

 .و بڕیاری لەسەر درا
     

یە و کردنی بە دەستوور وەک (پڕۆژە)هەرچەندە دەرچوونی ئەو      
لەو بارودۆخ و داڕشتن و دەرکردنی یاسا و رێسایەکان تاکە بنچینەی 

گرنگ و زۆر  پرۆسەیەکیقۆناغەی کوردستانی پێدا تێدەپەڕێ 
و خەڵک الیەنەکانی ژیانی کخستنی سەرجەمی رێبۆ بایەخدارە 

وەک ئەوەی من وەک بەاڵم ، پەیوەستە بە تاک بە تاکی هاواڵتیان
ی زۆری تێدایە، کەموکوڕیهەڵە و الوازە و رووەوە  زۆرلە دەیبینم 

لەبەرئەوە وەک تاکێکی سەربەخۆی ئەو نیشتیمانە بە ئەرکی سەرشانی 
چەند تێبینییەکی رەخنەگرانە لەسەر ئەو پڕۆژەیە بخەمە  خۆمی دەزانم

 انیشکردنۆرامەفبەردەمی خوێنەران کە پێموایە لەبەرچاونەگرتن و 
 یکێستوورەد ینیسونوپڕۆسەی  مەردەبەل رەمپەلکۆسپ و  کەڵێمۆک
 ەجار  نیمەکیە ۆب کێستوورەد شییتەبیتا ەب ەوەنەکەقوتد وتووەرکەس
و  نینووس یتەرفەباشوور د یکوردستان یشەبێو ب ەدیمدەست یالنەگ
  ۆڕگەبۆڕگ یدوژمن یاتیج ەلئەو جارە  رەگەئ ەخساوەر ۆب انیسپاندنەچ
 ستمیوێپ ەب ەک مێڵب  شەوەئ ەستیوێپ! گرێر ەبنەن ڵییماۆخی تەاڵسە د
 را مانەه تر  یرانەنووس ەک ەوەمەوبکاڵب مەانیینیبێرا و ت وەئ یزانەن
 .باڵوبوونەتەوەو  ەبووەه انیینیبێت و
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.لەروویزمانەوە
 

    
 نجا ئه بی نووسراوه ارهع زمانی به جار م كه یه یه پڕۆژهئەو      

 كی یه ڵه و هه وایی ناڕه هو ، ئهر زمانی كوردی سه ته رگێڕدراوه وه
 ڵکێک بۆ خهستوورێك  ی ده یه؛ تۆ بۆت ئاسایی بێ بێی پڕۆژه وره گه

 چۆن لهبێ  دهی  ئه !زانی ڵكه نه و خه ی ئه زۆربه چی زمانی بنووسی که
 ییشتب گهكانیان  پێویستییهست و  نه ست و روون و  هه و ده زارو ئا ئێش
 که قه له نێو دووتوێی ده رانه زانستیی و داهێنه جۆرێكی بهتا 

 كه تۆ نییهوه  پێویستی نووسینی كارێكی وا ئه توانای ؟!وه هی وردیانبكه
 ندێك یاسای هه بێ و ههمردووت  بڕوانامەیەکی ز ر كاغه سه نیا له ته)
 سیاسییش چۆنی می سیسته بزانی و كادیمیی ئهكاری  واشه و چه ق تهوق ره

 سانێك كه ناكرێ ڕ باوه رگیز هه ، دیاره(وه بۆ بڕازێنیته وای بووێ
كاتیشدا  مان تانی باشوور ژیابن و له ههكوردس له بارودۆخی بن هه

چی  بزانن كه تد ...یاساناس و و دار تمه سیاسه به رۆشنبیر وخۆیان 
سانه  و كه بێ ئه ده ئەگەر وا بێ !به زمانی خۆیان بنووسن توانن نه

 .زانن واویی نه ش به ته كه بییه عارهزمانه 
 

 و یشتبنه ئه النی كوردستان گه بێ گه وه هاتووه و ده ئێستا كاتی ئه     
 ك وه كارێكیوێ  رۆناكبیرزان بیه بهخۆسێكی  كهیه كه  راده و توانا

 پاراوی یزمان توانێ به ر نه گه و ئه بدا نجام ستوور ئه ده نووسینی
 رم له و شه بباست بۆ پێنووس  وێرێ ده وا نه ڵك بنووسێ ئه ی خه زۆربه

 .وه ی خۆی بكاته كه ته خۆی و له میلله
 

 چیه ەب ەکوردستان یکەڵخ یماف ش؛ەکیەکورد ەدراوێڕرگەو ۆب     
 کەڵێمۆن کەبک و داوا  بنەن ییراز ەانێڕرگەو و نینووس وەب کەیەوێش

 ەبو  بسنەڵه ەکار وەبو زمانزان  ەشاوەوێل یریناکبۆرو  رەنووس
 ەنووسێر مووەه ەب نەهواڵت  لە نێو ەک ەیاوازانیج ەزمان وەئ مووەه
 مووەه ەک نووسنیب ۆوتەئ یوانەرو  ەساد یکێزمان ەب ەوەانیکانەزااویج
 رەسەب ڕیف ییەکورد ناو ەب ەردراوێرگەو وەئ ە، چونکبگاێیت کەڵخ

 ەب رەه ئەوەتر  یکانەزمان ۆب یشیانێڕرگەو ۆبو  ییەن ەوییەکورد
 و نووسانەژنامۆر ران وەنووس ەل ئاخر.. ێبەد سوایر ییکجاریە
 ەل ەوەندنێخو ەب انیرۆز یدانییگرنگ رەبەل ەک - کانەچاک ەرەنێخو
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 سەک ەڕێپێت - نەگەدێت  رەه شیرەروبەس ێبوا  یکێنینووس مووەه
و  ییەاسای و ییستوورەد ەکەتەباب ەک ییەن ەوەئ رەبەل ەئەو ..ناگاێیت

و  مەردەس یکێسانەک ینینووس ەکەنینووس ەکەڵب ەوەندنێخو ۆب قورسە
بنووسن و  رەگێنو یکێزمان ەب ناتوانن و ەرچووەسەب و نۆک یکێمەستیس
 ەچونک نووسنەد ۆڵوگێگر و مومژەت ەب ستەنقەئ ەب انیشۆخ رەه
 نەبگێت ەانییاسای ەنیسنوو وەئ یزمان ەل ییگشت ەب کەڵخ ێوەانینا
 ەرەو جا.. ێالواز ب انەیکڕەبازا و ێئاشکرا ب انەیک(ەشیپ یینێنه) و

 ەتێدێڕربگەو خراپ ڵییب تا یکێزمان ەب شەستوورەد ینینووس ئەوو 
 یکورد یانکییەکەرەس ەزاراو ەل کێکیە یلق کیەو  نووسێر کیە رەس

 راستیی بە !ێبکر چاپ شڕییموکوەک و ەڵەه ەل ڕپ یکێچاپ ەبو 
 ێل یواو  ێندرێوێبش ێل یرەوا س کێستوورەد ەیژڕۆپ ینینووس ەرەیس
 نۆچ ئاخر.. ەندراوێبەسەره ێیل ەک ەیوەئ کەروەه ەسەربهێندرێب
  مبوورەت) ینینووس یوازێش ەب کتومت رەه کێستوورەد ێکرەد

 !ێبنووسر( ێمزەزەک) انی( کانڕەقو
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.بەشدارییخەڵکوپڕۆژەیدستوور
 
 

 ی واژه سته كی جیاواز و  دیاركراو  به ده واتایه شتێك ر ی هه پڕۆژه     
 دا لێره.. ی نووسینێك پڕۆژه قی دهڵێین  خشێ، كه ده به كه ده پڕۆژه

 كراوه یان ئاماده ەکەقی نووسین دهنێ كه  یه گه كه وا ده واتای پڕۆژه
 و به ر بكرێ سه وه و گفتوگۆی له ی بخوێندرێته وه ئه بۆ نووسراوه

 ی كه نگاندن و تێبینیی و پێشنیارانه ڵسه خنه و هه و ره ی ئه گوێره
 ..ن كه بكه وتركردن و به هێزتركردنی پڕۆژه تی پته نن خزمهتوا ده

 اڵم به. وه بكرێ و به داڕژتنێكی نوێ دابڕێژدرێته ر سه له گۆڕانكاریی
وه  اڵته سه ده ن له الیهرچووه  ده ٠٢٢٦\٨\٠٠ لهی كه  ستووره پڕۆژه ده و ئه

ی (خێر نه ڵێ و به) نگی ه د هەمان دەقر  دراوه كه هه ر سه لهبڕیاری 
 یه شێوه و ر به هه تاش ره له سه ربگیردرێ و ر وه سه لهری  ماوه جه

ر  ماوه جه پێش راپرسییش كرد كه با شیان وه باسی ئهڕوو و  خستیانه
و  هببتوانن  ی وه بۆ ئه.. كه ی و پێشنیاری خۆیان بنێرن بۆ لێژنهیتێبین
نگدان و  ده یننه كاتی بیگه یی به خشكهو  پالستیكییه دنهیان راگه شێوه

وا  ئه خنه و تێبینیی خۆیان نارد ڵكیش را و ره خه هەندێکر  گه ئه
و  ر وهه له گه ك ن نه ی بكه كه ی داڕژتنه گۆڕانكاریی له شێوه کندێ هه

وان  ئه ..ر ی تری بخرێته سه ی لێ البدرێ و ماده ماده یانی  كه رۆكه نێوه
وتووی  پێشكه بارودۆخی پێی به ر ماوه ڕوو كه جه خسته یان نه وه بۆ ئه
 كوردستان ڕوانكراوی ژیانی چاوه ی وشی ئێستا و ئاینده رهو  جیهان

و  وان هۆشیارتره له ڵك هخ بینیان كه اڵم به ،ن ر بكه سه له گۆڕانكاریی
به  ن چونكه كه لێده وتۆی ئهكی  و نه پێشوازییه  ن ده نه گرنگیی پێده

داندراوە  اڵت سه نێن بۆ پاراستنی ده دادهی و الواز ساده ستوورێكی ده
ڵکی  خه ژیانیی  شێوه م و بردن و سیسته ڕێوه ستوورێك بۆ به ك ده نه

و  ر و به ماوه جه ی شدارییكردنه شێوازه به و به روا هه ..كوردستان
، بۆیه بۆیان نین اڵت رازیی سه دهی میدیای  هم و ناڕۆشن كهنده  پڕوپاگه

ن  نگدان ناكه ده وه و باس له كاتی ته بایانداوه شر و ئێستا ناچێته سه
كه  بشێوێنن  وه ئه بیانووی هب پرسەکە وێ یانه هد تیشكا هەندێکو 

كراوه و باشتره  جێنه جێبهعێراقیی  ستووری ی ده(١٤٢) ی ماده هێشتا
ی  و كاته یانی باسه ئه شا - بدرێ نجام ئهكه  كات راپرسییه  و پاش ئه

 ناوبراوی  مادهی  یه كێشه و و كاتیش ئه ئه ندرا یه گه یه را م پڕۆژه كه ئه
 پڕۆسەی ئێستا مان شێوه له ئارادا بوو و بگره به هه ر هه
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ستۆی  په پاڵه نده ئێستا له ژێر رچه هه -بارتریشه  جێكردنی له جێبه
رمیی  گه به وه ره و ده نێوخۆ دارانی تمه سیاسهشێك له رۆناكبیران و  به

 كه پڕۆژه ی وه ۆ داڕژتنهبن  كه ده ر ماوه جه شدارییپێكردنی باس له به
 ناكرێ ڕ رگیز باوه و هه رپێیی ش و سه زۆر رووكه كی یه اڵم به شێوه به

ن كه  بكه  تێدا شداریی وتۆ به توانای ئه به شاوه و ڵكێكی لێوه خه بهێڵن
 ستوورێكی ده داڕژتنێكی نوێدا لهكانیان  به هۆی پێشنیار و گۆڕانكارییه

 .خوریوه  نه اڵت بكه سه ی ده كه ریسهمبهێنن و  رهه به پێز به
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.ستووردهیپڕۆژهینووسینیلێژنهوپەرلەمان
 
 

 ۆوخەراست یکانەندامەئ ەک ردراوێبژەڵه یەنیقەراست یمانەرلەپ     
 ۆب کێکردنییناچار ەرۆج رەو ه اوکردنڕنانب ێب ەب - ەوەلەگ نیەال ەل
 ۆب ێرێرابسپ کەیەژنێل یتۆیەخ یماف نێردرێبژەدەڵه - نگدانەد

 رەه ەکەژنێل یندامانەئ ییەن رجەم مەاڵب ستوورەد ەیژڕۆپ ینینووس
 بن و مانەرلەپ ندامەئ انەیربۆز انی بن مانەرلەپ ندامەئ انیمووەه
 یسانەک ەل کانەرۆج ەل کێرۆج ەب انی بن ییزبیح شیتریوانەئ
 ەکەژنێل ردووەه ەل مانینیب کە، وبن کانەزبیح ەب رەس پتر ییزبیح

 وەئ ییاسیس ییتیەراەنێنو یچاوەر ینەگوت انۆیخ کەروەه ..وا بوو
 مانداەرلەپ ەل ەک داەکەژنێل ەیکهاتێپ ەل کردوە انیشەپارتان

 ەیندامەئ ندەچ وەئ ەکناکا  ەوەگومان ل شیسەک، ەیەه انیرەنێنو
 ییزبیپتر ح کانییەزبیح ەل بوونەن مانەرلەپ یندامەئ لێژنەکە کە

 ،ستوورەد ەیژڕۆپ ینینووس ەل لەگ یکردنییشدارەب ێکوان ەیئ .بنەن
 یبژاردنەڵه ەل ییشدارەب رۆز کجاریە یکێکەڵخ ەک ێزانەن ەیەه ێک
 ەیوێش ەک یەئاشکرا شیکێسەک مووەه یال ەل و کردەن مانەرلەپ
 ەل ییاسیس یکێارڕیب ەب - کانەزبیح یستیل - مانەرلەپ یبژاردنەڵه
 سەک ەب شیکیە(ەسووانەخ ەپرس) ەیوەئ ێب ەب ەوەتەاڵسەد نیەال

  یدکردنیکاند ەوات کانەزبیح یستی، لنراێپەداس لەگ رەسەب ێبکر
 ەیخانۆبارود لەو شییتەبیتا ەب بژاردنەڵه ۆب زبیح یستیل

 وەئ یستیلو  کانەورەگ ەزبیح یستیل یدکردنیکاند ەوات کوردستان
 ەل انی نین دارییترسەم کانەورەگ ەزبیح ۆب ەینانیەو ال زبیح

 رەگەئ ..شاونێک انۆیب وانەئ ەک ەوەنێخولەد داەبازن وەئ ەیوێچوارچ
 مووەه و ییتیەەاڵمۆک و ییئابوورو  ییاسیس یروو ەل ئەوە نا

و  ێریگەدێل انیرەماوەج یداکردنەیپ و کردنەشەگ یتەرفەد ەوەکێروو
 یبرەز ەب ئەوە نەدەشنیلۆک رەه رەگەئ رەس ەتێکرەد انیرشێه

 ەب کەڵخ کەروەه نەکەد انیرکوتەس و گرتن و کوشتن اوکردنڕنانب
 یکەڵخ رەس ەکرد انیرشێه کەچ ەب نۆچ ەک انینیب انۆیخ یچاو
 یزبیح ،کار  یپارت ،ەکەکە، پیوعی، شەوەبزووتن) کانەزبیح
 یکا ەئەو.. و سەرجەم بەرهەڵستکاران( تد.. کگرتوویە ،ستینۆم ۆک
 نیواداریه و ێیەنو و نۆک یکا ەئەو ەکەڵب نەیکەد یبا ەب ییەن نۆک
 ەب کەچیق شیکورد یکانەورەگ ەزبیح و نینیبەن ترێنو یکا یدیچ
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 ییئازاد ەب انەڕیباو کەکۆچیق ەک بچن ەانواڵت وەئ یکانەزبیح
 وەب بژاردنەڵه ینجامدانەئ پاش نجاەئ ،ەیەه ییموکراسید و ییاسیس
 ەرێل ەک ەوانێش لەو یتر یوتەسوکەڵه کەڵێم ۆکو  ەوەرەس ەیەیوێش
 ەنگەد ێیپ ەو ب ەزبیح رەه ییەن انیباسکردن یتەرفەد
 ەزبیح ەیوەئ ۆب ییشەبراب یوتنەکێر ێیپ ەب انی) یکانەستهاتووەدەب

 سەک کەڵێمۆک (ەوەننێبم ڵییز ەب رەه کانڵەز ییەموکراسید ەدژ  ب
ن  ەکەد ەیکەزبیح یتەخزم ندەچ ەیوەئ ەینیبنچ رەسەل شترێپ ەک
 ندەچ ەک ەیوەئ ەینیبنچ رەسەل کەن مانەرلەپ وێن ەخاتەد ارکراونید
 وەرەب  کانەبوار  مووەه ەل انیژ تواننەد ندەچ انی اونیش و بارەل
.. نەکەد نیداب لەگ ۆب ەییئاسوود و ییرانەشگوزۆخ و نەبب ەوەشێپ
 یدەنانێو ه ۆیخ یکانەپالن و ەخشەن یکردنێجەبێج ۆب تەنانەت
 یسەک رۆز یکانەرۆراوجۆج ییەاسیس و ییزبیح ییەنیسکبەت ەم راەم
 ەب ەک مانەرلەپ وێن ەخاتەد شیکدارەچ و مئاستەک و وارەندێخوەن
 ەببن ییەن انەیوەئ یماف و نیێنا ەوەئ یکەڵک ەب کێتەباب و رۆج چیه
  کێتارەع چیه یقوتوو ەل ەک ۆتەئ یکێسانەک.. مانەرلەپ ندامەئ
 !ەوەنێزرۆدەن
 

ئاوا  ەیلەسەم ێندەه ۆب ییەن مانەرلەپ یماف ەئەو ۆیەب   
 ینینووس ۆب کەیەژنێل یبژاردنەڵه کەو یگرنگ و نووسسازەچار

.. بن ۆیخ یکانەندامەئ کانەسەک یرۆز ەیربۆز ستوورەد ەیژڕۆپ
 ندامەئ انیسەک ١٥ سەک ١٩ ەل ٠٢٢٥ ڵیسا ەیکەژنێل ەل کەروەه
 و تەحکوم ەیورەگ یرەرمانبەف رەه شیتر ەیکەچوار بوون و مانەرلەپ
 یاڕکێت بنچینەی ەک ێیەیپ وەب ستوورەدبوون، ئاخر  تەاڵسەد
 یبردنەوێرەب یکۆرەناو و وازێو ش ەوێش یزمیکانیو م کانیەاسای
 نۆچ.. دەوروبەرەکی و ەڵمۆک یانیژ یاڕکێو ت کانەتەاڵسەد یمەستیس
 ەیتەاڵسەد وەئ کەو شیتەاڵسەو د ێژڕێبیدا تەاڵسەد اینەت ێکرەد
 یکانەمانەرلەپ ندامەئ ەیربۆز ەککرد  ممانەک یکەیەناسێپ ەوەرەس ەل

 ییەینیسکبەت ییەزبیح وەئ ییزبیح یرەنگاوەج و شێروەد ەیوەل ەجگ
 ۆب ڵەسا چوار یکێکار کەو انەیکییەرپرسەب انیشەربۆز و ماننۆخ یال
 و ییەئاسا رۆز ۆیەب.. ەرگرتووەو انۆیخ یانیژ یوێبژ ینکردنیداب
و  ختەسوا  یکێشت ەب  ۆخ ێبەن انییەیزۆسڵد و ڕگو وەئ ێکرەد

و  بن ییاسیس ەیورەگ یکێرپرسەب با نەبک  ماندوو نووسسازەچار
 ەیەه کەیەوێش و رۆج رەه ەب کانەزبیح انی ێبەه انیشیکەیەوانامڕب
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 ەکار تواننەد اینەت وانەئ ،ەڵمۆک لە نێو ارید یکێسانەک ەاننیکردب
 ەجگ شداڵەساچوار  وەئ ەیماو ەل و نەدئەنجام ب انۆیخ یکانییەاسیس
دەسەاڵت و  - انۆیخ یکانییەتەبیتا ییەندەوەرژەب یپاراستن ەل

 بن انۆیخ یکانەزبیح یچەملک نۆچ نەکەد ششۆک - ییوێبژ و بانگناو
 مانەرلەپ ندامەئ ەب سانید داهاتوو یبژاردنەڵه ەل ەیوەئ ۆب

 ەوەئ ستمانەبەم ەارید ..ێبدرێپ انیتر یکییەرپرسەب انی ەوەنێدابندر
 چیو ه ییەن بارەل انیچیه کانەمانەرلەپ ندامەئ ەک ییەن
 ەکیە رەه ەکەڵب ییەن  انۆیخ یکانەوەتەو ن لەگ ۆب  انیکییەزۆسڵد

 و ایژۆلیۆدیئا یرۆج ێیپ ەب کەیەژێر ەب و وازێش ەب ەوۆیەخ یال ەو ب
 ەیکییەتیەەاڵمۆو ک ییاسیس و ییهزر ەوتەر و ەیکییەتیەنایچ ماەبن
و  ڵەجوو کانەرۆج ەل کێرۆج ەب و کانەوێش ەل کەیەوێش ەب
 ییەن رجەم مەاڵب ..ەیەو ه ەبووەه ۆیخ ەب تەبیتا یکێشانۆکێت

 ندامەئ ەچونک ەیوەرئەبەل رەه ێبەه انیستوورەد ینینووس یتوانا
 .ماننەرلەپ
 

راستتر  کانەرەوێپ بار و مووەه ەب یەمانواێپ ەوەودانگێپ لەو رەه     
 کێارڕیب ەب ەتاوەرەس ەل رەه مانەرلەپ ەک و چاکتر بوو

 ەب یینێنه ئازاد و ۆیوخەراست و ییگشت  ییرەماوەج یکێبژاردنەڵه
 ەیەژنێل وەئ یبژاردنەڵه ۆب ەوەخوار ەیتانەباب لەو یرجەم کەڵێم ۆک
 :اندباەیراگ( باشوور یکوردستان یستوورەد ەیژڕۆپ ینینووس ەیژنێل)
 
 یکوردستان یشتوویو دان ڵسا ١٨  رووەس نەمەت یکێسەک مووەه -١

 انیوتناڵپاۆخ یماف انواڵت ی بووەندەاگەڕپ یانییتاڵهاو باشوور و
 .ەیەه
 
 لە کێکیەو لە  ێب رەنووس کێشت رەه ەل رەب  وراوڵێپا ێبەد -٠

 ،ندەرمیب سوف،ەلەیف: )جیپەنجەی دیار بێ ەکانییریشنبۆر ەئاست
 ر،ۆڵەکێل ر،ەزێ، پاررەروە، مافپناسیی، ئابوورییاسیس، ریناکبۆر
، کاریکنەت ،ندەرمەهون ،بیدەئ، نووسەژنامۆر ،ژوونووسێم گر،ەخنەر
 ستا،ۆمام ،ناسەڵمۆ، کشکی، پزروونناسە، درەوەشیپ انستکار،ز
 .(تد...  ،زێپارەنگی، ژشناسە، کناسەرێستە، ئتماڵۆپید
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 یکێوتەسوکەڵه ەرۆج چیه کەیەوێش چیه ەب وراوێپال ێبەد -٣
  رواەه ێدابەن نجامەئ یکێو کوشتن و تاوان ییژیو توندوت ۆیینامر
 و ژنان و ییگشت ەب ۆڤو  مر ەڵمۆتاک و ک یکانییەماف و ئازاد یدژ

 .ەوەتێستابەوەن ییتەبیتا ەب ناڵمندا
 
 انی رێاردیمل کەو یکانەنینگەز رۆز ەنیچ ەب رەس وراوڵێپا ەرجەم -٤
 رەسەل ەیکییەنینگەز ئەوە ێب شینینگەز رەگەئ.. ێبەن رێنیۆمل

 و ییتیێقاچاغچ و ییگرێو ر کەڵخ ەیوەرووتاندن و ێڵفرتوف ەینیبنچ
 شییتەبیتا ەب ێبووبەن نانەوەکەیەب  سامان یتر یکانیەواڕەنا ەکار

 کەڵخ یسامان ینیدز و تەاڵسەد یمەستیس ەڵییندەگ یگاێر ەل
 .ێبووبەن نینگەز

     
 ەب ییکوردستان یکەڕێپڵما و ەژنامۆر مووەه ەل وتناڵپاۆخ یم ۆڕف -٥
 ەب کیەزگاەدامود و نێشو  مووەه ەل و ۆوخێن یکانەزمان مووەه
 .ەوەتێوبکراڵب فراوان یکەیەوێش
 
 ۆیک رەگەئ ەوات.. ێربچەد سەک ١٢ سەک کێنیۆمل رەه ۆب -٦
 سەک ٥٢ تا ١ ەل ێناتوان رەنگدەد ئەوە ێب سەک نیۆمل ٥ شتوانیدان
 .ێرێبژەڵه اتریز
 
 بکا ەئاماد رانەروەو مافپ اساناسانی ەل کەیەستەد مانەرلەپ ێبەد -٧
 . ەکەژنێل یدانییتەارمی ۆب
  
 یرێچاود  نیەالێو  ب ستپاکەد  ی زاەشار  ییسەک ١٢ یکەیەستەد -٨
 کا،ەد شەکەبژاردنەڵه ییرشتەرپەسو  ێبەد ەناڵخا ئەو یکردنێجەبێج
 کانەییەئاماد یانیستاۆمام ەل مانەرلەپ  شەیەستەد وەئ
 ۆیه ەب ەک ەیزانۆسڵدو   کەریز یەستاۆمام وەئ ؛ێرێبژەاندەڵیه
 .کنەڵخ ییستیوەشۆو خ زێر ی گاێج انیکانەییەردەروەپ ەمەرهەب
  
 کانداەردراوێبژەڵه وێن ەل ێبەد ەکەژنێل یکۆرەس یدانان ۆب -٩
 ەنگەد ەیژمار  ییرۆز و کانییەریشنبۆر ەئاست ەیژمار نیرترۆز یچاوەر
 .ێبکر کداێسەک رەه ەل کانەستهاتووەدەب
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 . اویپ ەیوین و ێژن ب ەیوین ەکەژنێل یندامانەئ ەیژمار -١٢
 
 یکانەکار ەواز  ل  کڵێسا ەیماو ۆب  ێبەد ەکەژنێل یندامانەئ -١١
 یکانییەستیوێو پ انیانیژ ییئاسا یکییەوێبژ  تەو حکوم ننێبه انۆیخ

 .نەبک کار رێکاتژم ٣٥ ەفتانەو ه نبکایداب ۆب ەکەژنێل ەل انیکارکردن
 
 ەب کاەد ەئاماد ییستوورەد یکەیەژڕۆپمانگ  ٦پاش  ەکەژنێل -١٠
 اساوی وەئ - کەیەماد رەه یکانییەستیوێپ یەساێو ر اسای مووەه
 ینیەال ەو ب نێندرێبگونج  ستوورەد ەیوێچوارچ ەل ێکرەد ەیانیساێر
 .نێشەداهاتوو  د ڵیسا ١٠و  ستاێئ یانیژ ۆب  مەک
 
و  ۆوخێن یکییەتاڵهاو رەه یستەد ەبگات ەیەژڕۆپ ئەو یپ ۆک -١٣
 انۆیخ ەیخنەر و اریشنێپ و یینیبێرا و ت انی ەژڕۆپ ەیوەئ ۆب ەوەرە د
 ۆوخەراست کانییەایدیم  ەوەبوونۆو ک ۆڕک ەل رواەه ەکەژنێل ۆب رنێبن
 .نەو دانوساندن  بک  ۆگفتوگ ەکەژنێل ەڵگەل
 
 رەماوەج یکانەاریشنێپرا و  ەل ەوییەگرنگ ەب رۆز ەکەژنێل -١٤
و  نەبک رەسەل یمانگ  کار ٦تا .. رگرنەوێل انیسوودو  ەوەنڵ ۆبک

 وەئ و ەکەژڕۆپ وانێن ەل شکردنێکەڵکهێو ت راوردکردنەب ەب بتوانن
  مووەه ەب وختپ یکێستوورەد گاتەد انیستەدەب ەوەرەماوەج ەل ەیشتان

 ۆب رەماوەج ستەردەب ەنەخیب و نجنێبهەڵه ەویەکانیەساێر و اسای
 .ییراپرس

 
 یرەماوەج یکانەنگەد ۆیک ی٪٧٥ داەکییەراپرس ەل ەکەژڕۆپ رەگەئ -١٥
واتا ( باشوور یکورستان یستوورەد یقەد) ەتێبەد ئەوە ناێستهەد ەب

 یکانەنگەد ی٪٠٥ ەل کانە(نگەدێب و رێخەن) ینگەد ۆیک ێناب
 ەیەیژێر وەئ کانیە(ەڵێب) ینگەد رەگەئ مەاڵب ،ەڕێپێت رەماوەج
 یرۆجو  وازێش ئەو ەندبارەچ انی ەدووبار مانەرلەپ ێبەد ئەوە ناێهەن
 ئەوتا  ەوەداتئەنجام ب ستوورەد ۆب ییەراپرسو  بژاردنەڵه ەژنێل
 .ێچەردەد کانیە( ەڵێب) ەیەیژێر
 
 ییسەک ١٢ یکەیەژنێل ەکەژنێل..  ەکەستوورەد یوتنەرکەس پاش -١٦
 ۆیخ یکانەچاالک توانا و ەب ەندامەئ ەل (اویپ ٥ژن و  ٥)
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 یکێچاککردن چیه ڵسا ١٢ ەیماو ەل ەیوەئ ۆب ێرێبژەدەڵه
 ەب ێنو یساێو ر اسای یدانان و البردن  و کانەماد یکانڕییەموکوەک
 یارڕیب ێیەنو ەژنێل وەئ یکانەندامەئ ی١٢لەسەر  ٨ ییندەزامەر ێب
 کێکیە رەه رەگەئ.. بدا ینجامەئ ێوەیەد مانەرلەپ ەک ێدرەن رەسەل
 رەبەوەببات ناەپ ەکەژنێل ئەوە ەویەنا انیگرفت شیکانەتەاڵسەد ەل
 .ییراپرس ەب رەماوەج ینگەد
 
 یکێقەد ێبتوان ێیەنو ەژنێل ئەو ەکڵەسا ١٢ یواوکردنەت شێپ -١٧
 یریگێج ستوورەد ەو ل ێژڕێداب  کەیەماد ەب  ۆوتەئ ەیکمۆت ییاسای

 یکەیەنییکاب چیه ەیەماد ئەو ەیرێگو ەب داەندیئا ەل ەیوەئ ۆببکا 
 کییەانکارۆڕگ  ەرۆج چیه کەیەوێش  چیه ەب ێتوانەن مانەرلەپ ێینو
 ت الببا اسایو  ەماد انیبکا  اندایکانەییەنیبنچ  یەاسایو  کانەماد ەل

 ەو دانان و البردنان ییانکارۆڕگ وەئ رەگەئ ێدابن ێنو یاسای و ەو ماد
 و اتریز یکییەکسانیەو  ییئازاد ینانێستهەدەو یاتریز یتەخزم ەل

 ..ەڵمۆک یمەرجەس ۆب ێبەن ترەئاسوود باشتر و یکێانیباشتر و ژ
 نیترەساد شەانێینو ەدانان و الدانو  ییانکارۆڕگ وەئ رەگەئ
 رەبەوەتێببردر ناەپ سانید ئەوە ەوەتێوەبکێل ییرەماوەج یشاندانیپۆخ
 .ییراپرس ەب رەماوەج ینگەد
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!ەکەیپەرلەمانستووردهپڕۆژهپڕۆسەی
 
 

 نیەال ەل و ەکێستوورەد ەکەڵب ییەن ەژڕۆپ ستاێئ ەیقەد ئەو     
 ۆب ەندەرچە، هەبوو واوەت و ەدراو رەسەل یارڕیب و ەنووسراو تەاڵسەد
 ووەڕتەخراو رەماوەج یکردنییشدارەب ۆب نەڵێد ییایدیم ەیندەوپاگڕپ
 ۆب اینەتو  ەندراوەڕێپێت یدیئ ەتەرفەد ئەو داییراست ەل مەاڵب

 ەکییەراپرس ەکات وەئ اینەت گومان کە بێ ووەڕتەخراو ییراپرس
 ..داەد ۆب انینگەد ەڵێب ەب رەماوەجبن  اینڵد واوەت ەک نەدەد نجامەئ

 وا رەماوەج ختەشوێپ کێبژاردنەڵه رەه ۆب ەک ەانۆیخ ەیشیپ ەئەو
، نەبد ۆب انینگەد - ییشۆخ ەب انی  رۆزەب - ییرناچا ەب نەبکێل
 کێندەه - ێبدر نجامەئ رەگەئ ەکییەراپرس شێپ ەیەوانەل ەندەرچەه
 و کەڵخ یستانەچاوب ۆب نەبک ەکەستوورەد یمەک ییسکارەد

 چیه ەب و ێبەد شەرووک یکێکردنییسکارەد مەاڵب ییایدیم ەیوەرازاندن
 وانەئ ەک ناکا ەیکۆرەناو و رەوهەگ وەکار ل کەیەوێش و ر ۆج
 .ننێپەبس دایلەگ رەسەب رۆزەب ێوەانەید
 

 ەب ەندوایخا ی٠٢٢٦\٨\٠٠تا  ەک ەستوورەد ینینووس یپڕۆسە ئەو    
 ەیەوێش وەب ەوەکوردستان یتدارانەاڵسەد نیەال ەل ستەنقەئ یستەد
 چیه ەب ێبەه انۆیوتەئ یکێستوورەدبتوانن  ەیوەئ ۆب ەچووەوەڕێب
 :ەڵگەل ێبەن کۆناک کەیەوێش

                    
 ! نێبنیدا انۆیخ یزووەئار ەب ێوەانەید ەک ەیانیساێو ر اسای وەئ+ 
 ! ەانەیه ەک ەیچێخواروخ ییەشتمانیو ن ەییوەتەن ەنیوان ێڕت وەئ+ 
 !ەانیوپاندەس ەیوتووەو دواک ییکەلێخ ییەتیەەاڵمۆک ەانیژ وەئ+ 
 !ێرەگوزەکوردستان د ەل ەیەیکینتەع ییەکسانیەو  ییئازاد وەئ+ 
 ! ەیەکوردستان ه ەل ەییەینموون ەوەوسانەو چ ییاوساالریپ وەئ+ 
 !ەانەیه نۆک یتیرەو ن نید رەرامبەب ەیزێپار ۆخ ەستێوەڵه وەئ+ 
 !ەانەیه ەینیسکبەت ییەربازەس ەپاونخواز ییەزبیح ەوشتەر وەئ+ 
 ! یانەەه ەک ەیجوانە بەرێوەبەریی و کارگێڕییە ییەڵندەگ وەئ+ 
 !کە هەیە ەڵمۆو تاک و ک ڵمندا هەموو بێ مافییەی ژنان و وەئ+ 
 ! ییەن ەینێو هاندایج ەل ییەیاسیس ایدیو م چوونۆب ییئازاد وەئ+ 
 !یینەدەم یگاەڵمۆک ەیاتنانیو بن ییەئابوور ەوەبوژان ەرۆج وەئ+ 
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 ! ەانەیه یکەرەد یتەاسیو س راقێع رەرامبەب ەیستانێوەڵه وەئ+ 
 

هەر تەواو نابن ئەگەر باسی  ەک ەکینتەع یتر ی(وەئ) نیندەچ+ 
 اتریبتوانن ز  ەیندەچ ەیوەئ ۆب یمووەه شەانئەو، هەموویان بکەین

  نۆچ نا رەگەئ.. انیکانییەکورس رەسەل نەبد انۆیخ ەیوەمان ەب ەژێدر
 ەیندیئا و ستاێئ یرانەوزو گ انیژ ەک کێستوورەد یزراندنەدام ێکرەد
 و واڕب داەواوێش و واوەنات پڕۆسە بەو هاەئاو ەندەب رەسەل یکەڵخ

 :ێبکر داەڵگەل یوتەسوکەڵهو  ەڵەمام ەیەوێش بەو
 
 تەاڵسەد تەنانەتو  ییەنکوردستان  ەل کێئامار چیه ەیوەرئەبەل -١

 یشتووانیدان یکییەرێرژمەس چیه ەستوویوەین ۆیخ لە پێناو پیالنەکانی
 یداکردنەیپ ۆب ەیەرچاوەس نیترییتاەرەس ەک دائەنجام ب کوردستان

 ەب) نڵێیب ێبەردەه ۆیەب ..ییئامار یکراوێرپەباو یکەیەگەڵب رەه
 انیشەد ەک ەیسانەک وەئ یرۆز ەرەه ەیربۆز ەندەزەم ەب!(.. ەندەزەم

 ەکراوێپ انیپرس ەن ستوورەد ینینووس ەل نەبک ییشدارەب ستبوویوێپو 
  وەل ەوکرد انیشیشدارەب ەو نداری بن ئاگا ەوکردیوا تەاڵسەد ەو ن

 تەاڵسەد ەیندەپاگڕوپ ەب ەک ەستوورەد دانانی ئەو پڕۆژە یپڕۆسە
 ەوە(١٩٧٤) ڵیسا ەل یکانییەاسای ییەتاەرەس ەنیبنچ یەگوا
، ١٩٩٠) یکانڵەسا یکانەناغۆق ەب ێپەبێپ یدیئ و ەکردوپێیستەد

 ۆب. درێژەی هەیە رەه ستاشێتا ئو  ەوویرەپێت( ٠٢٢٦، ٠٢٢٥، ٠٢٢٠
 ەک ەیوەئ ۆب ەانوویب( ێڕییشگۆڕش یارب) ییکدارەچ یرشۆش یکانەکات

  شەیینیبنچ یاسای کەڵێمۆک ەبووەن ئاسان ەکەڵب ستوورەد رەه کەن
  ەویانتوانەین  ەکەبار ۆیه ەب شیکەڵخ ۆیەب ەندیئا و شۆڕش ۆب بنەه
ان ێیپ ەک) ستاێئ تا ٩٠ ۆب مەاڵب ..نەبک ئاوا یتەباب ەل ییشدارەب
( !ەبووەه ییرەدادو و تەحکوم و اسادانانی یتەاڵسەد ێس رەه یەوا
 وێن یمەک یسەک ێندەه ەل ەجگ نڵێیب ەوییەاینڵد ەب رۆز نیتوانەد
 شیوانەئ ەک) انیکانەرەوروبەد و تەحکومو  مانەرلەو پ کانەزبیح
 ئەو نگەت ەب ەندێه انۆیخ یناوبانگ و ناو و انیژ یوێبژ رەبەل

 ەن ەوکرد ییشدارەب ەن تر یکیێسەک چیه (نین واڵتو  لەگ ەیتانەباب
 .ەبووەه پڕۆسە وەل یئاگاش

 
( مێرژ یتا پاش رووخان ١٩٩٠) وانێن ەیرۆز ەماو وەل یچۆب -٠
 رەماوەج مەردەب ەبخات کێستوورەد چیه ینیبەدەران ۆیخ ەل مانەرلەپ
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 ەل مێرژ ەیوەئ پاشم ەاڵ، بیرەسەل ییراپرس و کردنییشدارەب ۆب
 ەل شیانکوردست و رکرایداگ راقێو ع ندراێرووخ کایرەمەئ نیەال

 و ەویەنیب ۆیخ تر  یکێرکردنیداگ ۆب ەندانڕو د ژێدر یکێرکردنیداگ
 یدیئ ..ندراێزرەدام ییکەردارۆز یرۆزەب راقێع یستوورەد
 یکانەئاماژ ێیپ ەب و ییناچار ەب  ەجار ئەو کوردستان یتدارانەاڵسەد
 مانەرلەپ ەب انیتر یکەیەژنێل سانید ەستیوێپ انیچ ەک کایرەمەئ

 ەب کردوونەئاماد انۆیب شترێپ ەیوەئ ەک ەیوەئ ۆب ەوەکردەئاماد
  ناو ەب وەئ ۆب ەکۆیەپاشک داییراست ەل ەک ووەڕنەخیب ێنو یکەیەژڕۆپ
 :نەڵێد انۆیخ کانییەاکیرەمەئ کەروەه ەک راقێع ەیستوورەد
و  نینووس ەل ینیب ییکەرەسگرنگ و  یکۆڵێر (لزادیلەخ)
و  ێبەواش د رەه و یەوا رەه شیکوردستان ەیوەئ ەارید ،یرچوواندنەد
 .ێوەیەد ئەمەریکا ەیوەئ کەو قەقاودەد و ێب شیترەواو ەنگەر
 
 ەل مانەرلەپ: )ەڵێد داەک(ەوەروونکردن یاداشتی) ەل مانەرلەپ -٣
 و ەوەرەد ەل رەروەمافپ ینیچ ەک کردەیوەئ یچاوەر ەکەژنیل ینانێکهێپ

 .(شچاوبنێپ ەکەژنیل ەل ،انۆڕییپسپ ۆیه ە، بنەنجومەئ ەیوەناو
 ١٥  ەکەژنێل یسەک ١٩ ەلا دیارڕیب مانەرلەپ یچۆب کێشت مووەه شێپ
 یگەچار ێس ەل اتریز ەکاتەد ەکبن  مانەرلەپ یندامانەئ ەل انیسەک
 ەک نین اینڵد کەیەوێش چیه ەب شیتر ەیکەسەچوار ک ۆب..  ەکەژنێل
 ەل انیلەگ ەیرەماوەج مووەه وەئ مانەرلەپ ێبەد نۆ، چبن ۆخەربەس
  انییشدارەب مانەرلەپ یرابردوو ەیکەبژاردنەڵه ەل ەک ێبچ ریب
 ەیژڕۆپ ئەو ینینووس ەل ێبەن انیرەنێنو شیوانەئ ێبەد ۆب ؟کردەن
 ؟ەتەحکوم و زبیح یتدارانەاڵسەد ۆب رەه ستوورەد ایئا ؟ەستوورەد

 ندامەئ ەب کراون نۆچ ەزانەڕێب ئەو ێزانەد سەک مووەه ئاخر
 یربازەس ەل کنێپیت بن کێشت رەه ەیوەئ شێپو  تاەرەو س مانەرلەپ
ناکا  ستیوێپ و ەیەه ەیەژنێل وەئ ۆب زمانێر ،انیکانەزبیح ۆب زۆسڵد

 اینەت.. چیە (عرابیئ ەل انیلەمح) ەک نینێبه انیکیە ەب  کیە یناو
 ڵێب ەکوردستان وەل ەیەه کێسەکا چ یئا نیپرسەد ەک ێبەن ەندەوەئ
 انی ەبووم ەردەروەپ هیچ یەکێک لەوان یکانەنیکار و نووس ەب منەئ

 وەئ ەینجەپێج ێکوان انی ؟ەرگرتووەو یکانییەاریزان ەسوودم ل
... و ییتیەەاڵمۆک و ییاسیسو  ییریشنبۆر یوتنەشکێپ رەسەل ەزانەڕێب

 نڵێیب انیرۆز ەرەه ەیربۆز ەب ەوش یواتا ەب نینناتوا تەنانەت؟ تد
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 ەکار ئەو ۆب ەک ۆوتەئ یهاتووێل یسانەک انییان رۆشنبیر  رەنووس
 . ەڵمۆک وێن ەل ەیەه انۆیخ یارید یکەیەگێپ و ەگێو ج نێشەد
 

 مانەرلەپ ەک ەیوەل ێبەه کییەنێنه و ییچ دانا ێبەد ەباش ەیئ     
 و نین نیچ رانەروەمافپ ەک» رانەروەمافپ ینیچ ەک ەوەبکات ەوەل ریب

 ەک نیب ەقەد وەئ یرانەنووس یشتنەیگێتو  زەهزر و ئاو یقوربان
 ەل انەیکۆڕییەپسپ ۆیه ەب« !ێنەیەگەد کیەچ واتا( نیچ)نازانن 

 ەل رانەزێو پار رانەروەمافپ ایئا بن، شچاوێپ ەیەژنێل ئەو ەیکهاتێپ
ئەوە بێجگە لەوەی کە زۆربەی .. زاننەد تریچ اتریز انۆیخ ەیکەشیپ

 ۆب اینەت - کێشت رەه شێپ -مافپەروەرییەکەیان هەرە زۆریان 
 یدوو و  ێس ێب یتکردنەخزم و انۆیخ یانیژ یوێبژ یداکردنەیپ
 ەانەیه شیجار کێندەه ..ننێهەکاردەب ییاسیس یتەاڵسەد

 ۆب ییاسای ێڵیفرتوف ەیوەنیزۆد لە رێگەیراستەوخۆ  انەیکەزانست
لە پێناو  تاوانانێب یتاوانباران و تاوانبارکردن یتاوانکردنێب

 !ننێهەکاردەب تەحکوم انی انۆیخبەرژەوەندیی 
 

 ..ییەن( ییرەدادو یتەاڵسەدو  ییرەدادو) رەه ستوورەد ۆخئاخر      
 یواوەت و ییتیەەاڵمۆک یانیژ یکێکونوقوژبن مووەه ستوورەد
 ەک ەکەرەگ ۆیوتەئ یکێکەڵخ ەئەو ..ەوەتێگرەد انیژ یکانەنیەال
 و  ۆڤمر ینیناس ەل ێبەه ەینیەالەمەو ه ریگشتگ یکییەریشنبۆر
 ەک کێرانەروەو مافپ رەزێپار کەن یکانەشێو ک انیژ یکانەبار یاڕکێت

 ەچوونۆبهزر و  ەیەوەئ اینەت وانەئ ەب کانییەاسیس یگرنگ ەرەه یکار
 انی رەزێپار ..اسایو  ستوورەد ەنەبک ۆب انیکانییەنیسکبەت ییەاسیس

 اینەت رەگەئ انیکێرۆز ەیەه یقەقوتەر یکەیەوانامڕب اینەت رەروەمافپ
 و ۆڵوگێگر ڕپ یکێرێئام کوەو ئەوە ەوەتێردریربگەوێیل انەیکەوانامڕب
 انیسوود ێناتواندر کەیەوێش چیه ەب و ێدێل انیکۆلەتەک ێب
 . ێردریربگەوێل
 
 مانەرلەپ) :دەڵێ مانەرلەپ ەکەوەروونکردن یاداشتی ەل رەه -٤
 ەیکهاتێپ ەل کرد ەیپارتان وەئ ییاسیس یتیەراەنێنو یچاوەر
 پاش واتا ەئەو ،.(ەیەه انیرەنێنو مانداەرلەپ ەل ەک داەکەژنیل
 ۆب رەه) نجاەئ( ییتێکیەو  یپارت) یرانەنێنو ۆب ەکەژنێل یرخکردنۆق
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 ەتۆکرد انیکانەکۆزبیح یرانەنێنو ەل کێتوکوتەک !(شتێچ یتام
 .ەکەژنێل ەل ندامەئ
 

هەرگیز  ێوەینا هەڵبەتە وەک دیارە پەرلەمان نەک هەر    
 داەیەژنێل وەل ندامەئ ەببن رەماوەج یکانەژێتو و نیچ انیرەنێنو
و  ییاسیس ەنیەال و زبیح وەئ یزێه و ۆڵر یشۆرامەف ەکەڵب
 تەنانەت.. ییەن مانەرلەپ ەل انیندامەئ ەک کردوە یشەانییرەماوەج
 وەئ یزێه ەیندێه جار نیندەچ ەانئەو ییرەماوەج یزێه رەگەئ
 مەد ییەن انەیوەئ یماف رەه ئەوەبن    شیمانەرلەپ وێن ەیکانۆزبیح
 ەنێڕیز ەسەفەق وێن ەتەچوونەن ەچونکبکوتن  اسایستوور و ەد ەل
 یکۆرەسو  ەرکردەس یزبیح یپیپرانس ەب و وانەئ ەیکییەموکراسید
 نجاەپ ەب نجاەپ) ەوێش وەئ و نین ییراز ییزمایکارو  رەکۆج
 وەئ.. ەوەتۆتکردەر انیمانەرلەپ یبژاردنەڵهدوا  ێیەینو ە(ۆڕگەبۆڕگ
 ەل رکردنیگەشۆو گ اوکردنڕناب یترس رەماوەج رەگەئ ەک ەیمانەرلەپ
 یکردنییتیەدژا و ەییوەتەن یواەر یستەه ییرزەباڵبا و کیەال
   ئەوە بانەئارادا ن  ەل  تر یکیەال ەل ییبەعار یتەاڵسەد یزمینێفۆش
 ئاوا یکێمانەرلەپ ەچونک داەدەن ۆب انینگەد ەیەوێش وەب زیرگەه
 لەگ ەب ەستیشا یکێانیبکا ژ اچارن کانەزبیح و تەحکوم ێتوانەدەن

 ەل ۆیخ ینووسەچار و انیژ ۆیخ رەماوەج ێڵێهەد ەن نەبک نیداب
 ەیژنێل ەیقس ەل ەقس ەئازادان و ێنێسپەبچ کانیەاسای و ستوورەد

 .بکا - !تەاڵسەد ەیژنێل  - ستوورەد ینینووس
 

 ەک ییەن گونجاو و راست کێرەوێپ چیه ەب ەوەئ ەندەرچەه   
 ەک مەاڵب ێکبێپ کانەزبیح یرەنێنو ەل ستوورەد ینینووس یکەیەژنێل
 یکانییەاسیس ەنیەال و زبیح مووەه یچۆب ەیئ کرد انیوا رەه
 تدارانداەاڵسەد رەسەب هەردەم هەڵەی لەو بابەتە ەارید ،ەوەگرتەن
 و ڵز ەزبیح دوو وەب هەمیشە رەماوەج ەچونک ..ەڕێپەدێت
 ،ییئازاد ەدژ ،ییموکراسیناد ر،ۆکتاتید :نەڵێد ەتدارەاڵسەد

، یینگەڕەفر و  یینگەدەفر یرەنێ، خنکییاسیس یپانۆڕەگ یرەپاوانک
... ، وایدیم یرتاپاەس یرەرخکۆ، قییرەگەژنامۆر ییئازاد یرەکوژ
 ۆخ وا ەیوەئ ۆب - ییەرەماوەج ۆستەپڵەپا وەئ رێژ ەل هەر بۆیە ..تد
 وەئ یتووش  -! ەیەه ییموکراسیو د ییئازاد ەب انەڕیباو  ەک  ننێبنو

 ینینووس ەیژنێل ێکرەد نۆچ و ێبەد نۆچ ناەد ..اڵنە دەبنەهجۆرە 



 
19 

 

 ردووەه) تەاڵسەد ەک ێکبێپ ەزبانیح وەئ یرەنێنو ەل اینەت ستوورەد
 ەک - ێرێانبژەڵیه ۆیخ یزووەئار ەب مانەرلەپ لە نێو (ەورەگ یزبیح

 ەک نێبکر  شۆرامەف شەسانەک وەئ مووەو ه - نیموکراسید یەگوا
 ۆخ ێئ.. ەستەبەم ئەو  ۆب ەیەه انەیکمۆو ت ریگشتگ یکییەریشنبۆر
 ەچ ل دانراون انی ناسراون کانەزبیح یرەنێنو ەب ەیوانەئ ەیربۆز

 و ەواڵکوەن اسای و  ستوورەد ەڵگەل انیدانوو کینز ەچ ل دوور و
 .ێبەه انەیکمۆت و ریگشتگ یکییەریشنبۆر ەیوەئ یجا چ ڵێناکو
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؟لەخەڵکیانلەدەسەاڵتدارانلێژنە
 
 

 ەیژڕۆپ ینینووس ەیژنێل نیوتووترەرکەس و نیباشتر دیارە     
 ەب ۆوخەراست ەک ەیەژنێل وەئ رەه وردستانک یالنەگ ۆب ستوورەد
دەسەاڵتداران  ەنگەر.. ێردرێبژەدەڵه ەوەکەڵخ نیەال ەل یینیەالێب
 و ەیەه ۆیخ یرۆز یکێو گرفت ەشێک شەئەوو  ێکرەد نۆچ ەئەو) نڵێب
 مانەرلەپ ندامەئ ەیئ انی؟ رچوونەد اویناش یسانەک رەگەئ ەیئ
 انییاسایو  ۆڕپسپ یکەڵو خ نین لەگ یرەنێنو وانەئ ەی؟ ئیتیەچ
  مووەه ەل وەکراوەن ەئەو هانیج یکێنێشو چیه ەل پاشان ؟ییەن داێت

، .(تد... و  کاەد ستدرو ەتانەباب لەو ەیژنێل مانەرلەپ رەه کێنێشو
 مەاڵب.. ەیەه ۆیخ یمەاڵو و ەکیە رەه شیتریرۆز و ەانووانیوبڕب ئەو

 یمەاڵو ییکورت ەب رۆز ئەوە ەوەتێبەن ژێدر ەباس ئەو ەیوەئ ۆب
 :ەوەنەیدەد  ەوەرەس ەیوانەئ
 
 ناوێپ ەلئامانج  رەگەئ ەشیدروست ئاسان و رۆز و ێبەد ەئەو -١
 .ێب رەروەدادپ یکەڵێمۆک  یزرانەدام و لەگ یکانییەندەوەرژەب
 
 و نین ەورەگ ەانئەو مەاڵب.. ییەگرفت ن و  ەشێک ێب کێشت چیه -٠

 یپاندنەس) یوازێش چاو ەل شەوازێش ئەوو  رکردننەسەچار یانیشا
 .ییەن یکێو گرفت ەشێک چیه رەه( مانەرلەپ نیەال ەل کەیەژنێل
 
 ونڵێپاەدۆخ ەیسانەک وەئ ەچونک.. رناچنەد اویناش یکێسانەک -٣
 .نێبش ەکار وەئ ۆب ەیوەئ ۆب ێب داێت انیوا یرجەم کەڵێمۆک ێبەد
 
 ۆب ەرۆز انڕییموکوەک کانەمانەرلەپ ندامەئ یرۆز ەیربۆز -٤
 نین لەگ ەینیقەراست یرەنێنو وانەئ شییدوا ..هاەئاو یکێستەبەم

  شیلەگ ەیربۆز و ردراونێبژەنەڵه لەگ نیەال ەل ۆوخەراست ەچونک
  انیکانەزبیح ییناچار ەب( باسمانکردنشترێپ ەک) ۆه کێندەه رەبەل
 وەئ انۆیخ یزووەئار ەب شترێپ شیکانەزبیو ح ەبژاردووەڵه
  انی ربازەس کێشت مووەه شێپ ەک ەوبژاردەڵه انەیسانەک
 .نەزبانیح وەئ یرەرمانبەف
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 یرەدان انی  رەنووس ۆب کێرجەم ەتێبکر ێناکر ییاسای ۆڕییپسپ -٥
 یزانێل یکەیەستەد مانەرلەپ یەوا چاکتر ەکەڵب کێستوورەد ەیژۆپر
 ەژنێل یدانیتەارمی ۆب ێدابن رەدیتەارمی ییاسای یژکارێراو
 ییاسای ەقەد وەئ رواەه ێبکرێپ انیژێراو ەیوەئ  ۆب ەکەردراوێبژەڵه

 ەیژڕۆپ ینینووس ەل ەک ەکەژنێل ۆبن ەبک ەئاماد ەانییستوورەو د
 .ننیبەدێل انیسوود ەکەستوورەد
 
 یالنەگ یانیژ یاڕکێتو  ییژووێمو  ییتیەەاڵمۆکو  ییاسیس یبار -٦

 رۆز یکێمەردەس ەلو  یەایتر ج یانواڵتو  النەگ یه ەکوردستان ل
 انیکێستوورەد ەک ەیوەئ ەشتنەیگ  کڕێکتوپ ەو ل اوازیو ج نگەدر
 یزموونەئ  شەانییدوا ئەوو  نۆک ەل هانیج یانواڵتو   النەگ ،ێبەه
 و  ەوێش لە انیشیکێکام چیو ه ستوورەد یدانان ەل ەیەه انیایاجیج
 مووەو ه خۆو بارود نێ، کات و شوناچن کیە ەب کۆرەوێو ن رۆج
 ەدووبار زموونانەئ ەمێئ ەشیرجەم ەن و ەراست ەن ..ەاوازیج کێشت
 ەشیباشتر و ێبەدو  ێکرەد ۆیەب ..ەوەنیبگر کێلێکتۆک انی ەوەنەیبک
 یوتنەشکێپ یرچاوگرتنەبەل ەب و مانۆخ ەیکەخۆبارود ەیرێگو ەب
 ێبەه مانۆخ یزموونەئ ناکۆو ر شەگ یکەیەندیئا و ستاێئ یانیژ

 ۆڤمر یکانەتوانست و ییئازاد ستاێ، ئێب ایج شیانواڵت یه ەل ئەگەر
 ننبتوا ەوەشیکوردستان واڵتان بە ەک  ۆوتەئ یکەیەراد ەتەشتوونەیگ

 یمەردەس ستاێئ ..نەبک ایاجیج یزێپ ەب ینانێکار و داه
 یتوانا شیکوردستان یالنەگ و ەرچووەسەب زموونەئ ەیوەکردنەدووبار

 رەگەئ نێدابن انۆیخ ۆب ستوورەد انۆیخ یخود ەک ئەوەیان هەیە
 .نەخەدوان انیاتریو ز انۆیب گرێر ەبنەن تدارانەاڵسەد
 

 یمەاڵو ەیکەرەوروبەد و تەاڵسەد یتر یکیەانوویوبڕب رەه یدیئ     
 دوو ەسەک ەسەک وەئ) نڵێیو ناش ێب سەب ەئەو با مەاڵب ..ەیەه ۆیخ
 یساالر و السار یتەاڵسەو د ەندانەپ ئەو یرۆخ ەچونک (ەسەب یتیپ
و  ۆگفتوگ ەب ەیەوەئ یژۆررۆژ  ستاێئ.. ەئاوابوون ەوەکێپ ۆییمرەدژ
 رەسەچار کانەو گرفت  ەشێک کانییەماف و ئازاد یو پاراستن شتنەیگێت

بەو واتایە نا کە  مەاڵب..  ەراست ەئەو رەهەش ندیئا ەو ل نێبکر
 شەڕەش ئەو ..ەیکەدوژمن ن رەرامبەب ەلو پێویست  واەر ەڕیش
ئازاردان و   ەڕیش کەن ێب ییشارستان یکەڕێش ێبەد و ەستیوێپ

 .رۆریت کوشتن و و ییکاولکار
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!نووسینیپڕۆژەلەسەربنچینەیەکیپووچ
 
 

 ٠٢٢٠ ڵیسا ەیکەژنێل ؛ەک( ەوەروونکردن یاداشتی) یقەد ێیپ ەب     
 وەب یپشت» - نابوویدا ۆیخ یزووەئار ەب مانەرلەپ رەه شیوەئ ەک -

 ڵپا ەچووبوون ەیرانەزێپار وەل کەیەژنیل ەک ستەب ەیەژۆپر
ان کردبوو  ەیئاماد ،١٩٧٤ ڵیسا ەل ،یکورد یخوازیرزگار ەیوەبزووتن

 ۆب ەباش« (یدرالیف  یکوردستان یتیەالیو یتەڕەبن یاسای) یناو ەب
  شێپ ڵسا ٠٨ یکەیەژنێل ەیژڕۆپ ەب پشت ٠٢٢٠ یکەیەژنێل ێبەد
 وەئ ینیوانێڕت ۆیئاس یرەرووب گومان ێب ەک ێستەبب ۆیخ

 ەک ێببوو فراوان ەندێه ێناب شۆڕش وێن یکات وەئ ەیرانەزێپار
ڕۆ مەئ ۆب ێب کەڵک ەب بنووسن ۆوتەئ یسوود ەب یکێشت انیبیتوان
 پاش ڵیسا ٠٨ ەل ەک ەیزنانەم ەانۆڕرگەو و انۆڕگ مووەه وەئ پاش

 یستاشێئ ؟ەانداویروو و کوردستان ەکەناوچ و هانیج یکات وەئ
 یحوکم ستاێئ ەک ەیدارانەتمەاسیس وەئ یرۆز ەیربۆز ێدابەڵگەل

 رەه انەیوەئ.. شتوونەیگەنێت( ییفیدرال) یمکەچ ەل نەکەکوردستان د
 و نیچ یکانەییەنیبنچ ماەبن و کۆرەوێن و رەوهەگ نازانن ەک چیه
 تەنانەت چنەدەوەڕێب نۆو چ ننۆچ انواڵت ەل یکانەکارهاتووەب ەوێش

 نەڵێد ستاشێتا ئ و ننێکاربهەب ییدروست ەب شەکەواژەستەد نازانن
  ەوەئ کوەو ەئەو.. !(ییفیدرال یکوردستان انی فیدرال یکوردستان)
 و ەکهاتووێپ کەیەپارچ ندەچ ەل ەکێواڵت باشوور یکوردستان ەک یەوا
 یکوردستان ەت ۆب ەیکەو ناو ەانگرتوویکیە ییفیدرال ەیوێش ەب

 یچۆنینۆچ ەزانەڕێب ەرەزێپار وەئ ٧٤ ەل ێبەد ۆداخ ەیئ! ییفیدرال
 ؟!یانهێنابێکارەب نۆو  چ شتبنەیگێتێل
 

 ەیواژەستەد یردەد ەب کتومت رەه ییەفیدرال ەیواژەستەد ئەو     
 ەمانڵموس ەڵگەزانست ل یباس ە، کەقورعان چوو وێن ەیکە (زانست)
 چ توەئ ەوەئ ەکور: )نەڵێتدێپ ەیکەد کانییەسالمیئ انی وارەندێخوەن
 !(ەییدز ورعانق ەل انیزانست مووەه ەکافران  وەئ.. من حیرو ێیرەد
: نەڵێد رەکسیە ؟کەیەوێچ ش ەب و ەیک و نۆچ ەڵێید  انێیپ  ەک
 قورعان ەل یگشت ەانئەو ڕۆب ..یەڵێیچ ۆت ەئەو !ەخواک ەیئ ..ەکوور)

 یەخوا ئەو یقوربان انمیو گ حۆ، ریتیەایت ێوەتیچرەه ..ەباسکراو
 ەیئ! کاتەئ شەکڵەو تا نیشر ەئاو یباس تەنانەت چاو چاو.. تێب
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 نەبگێقورعان ت ەل  چیه ەیوەئ ێب ەب ەئەو .(انیگ ستاۆمام.. نۆچ
 شیکانەبەعار ەکەڵب بەناعار یالنەکورد و گ رەه کەن تەنانەت
 یزمان ی(تد ...و ییژێوانبەو ر ییسازەرست و ییسازەوش) ەک ەیوانەئ

  ەنینووس ەوازێش وەل نازانن ناتوانن باش یکێرۆج ەب یبەعار
قورعان  ییەیزێخشانئامەو پ ییعریش و  گران و قەر ییەبەعار

 ؛ەچوو ردەد مانەه ەب شیمانۆخ ەڕمەل ەیکە (ییفیدرال) .نەبگێت
 :نەڵێتدێپ رەکسیە.. نێهەکارمەب ەڵەیه ەب یەتکا ەڵێید کێکات
.. یەکر نێد ئەمەریکاژ رووس و  لیاردیف ەم! ۆباب یژێچ دب ەت ەڤەئ)

 .(.ەژێبەن دن  وسا  کاەجار
 

 انی ؟ەوتیدەین سەک ۆب ەگرنگ ەندێه ٧٤ ەیژڕۆپ وەئ رەگەئ ەیئ     
 کانەرەزێپار یناو ەوەزەڕێب ەگرنگ ڕپ ەکار وەئ ۆب یچۆب
 انی ،نەبک ەیانوەرەزێپار ۆڵەپ وەبخەڵک ناز  تا ؟ەوەتەکراوەوناڵب
 ۆیوتەئ یکییەرابردوو گرنگ ڵەیسا ١٤ وەئ ەیماو ەل مانەرلەپ ۆب ەیئ
 گرنگ بوو وا رەگەئ - بوو؟ەن یکێبوون چیه یکورد یایدیم ەو ل داەنێپ
 ەب ەیوەئ ۆب ەویەوببااڵفراوان ب یکەیەوێش ەب بوو ستیوێپ رۆز -
 و بایبزانێل انیکێشت رانەنیو ب رەسیب و رەنێخو یواوەت مەک ینیەال
 .رگرتباەوێل انیدسوو ڕۆمەئ ۆب
 

 ەڵگەل یەایج رۆز کێقەد ەب ستنەپشتب کەیەژڕۆپ ینینووس ۆب    
 یکانییەگشت ێڵەو ه ەنیبنچ ەوات ستنەپشتب ..کێقەد ەل تنیدێسوودل
 تنیدێسوودل یچەک ..ێیبن اتیبن ەکەقەد رەسەل ەکەژڕۆپ ینینووس
 ەب تەکەنینووس ەیوەئ ۆب ینیبب ەکەقەد ەل سوود رۆز انی مەک ەوات
  یقەد ٠٢٢٠ ڵیسا ەیکەژنێل رەگەئ ،ەیبک ندترەمڵەوەد انی زترێپ
 ینینووس یکانییەگشت ێڵەهو  ەنیبنچ ەتۆکرد انی٧٤ ڵیسا ەیکەژڕۆپ
 رەه رەگەئ مەاڵب !ۆیخ ۆب ەکێساتەکار رەه ەئەو انۆیخ ەیکەژڕۆپ
 بوو ییئاسا رۆز ئەوە.. ەرگرتووەوێل انیسوود - رۆز انی مەک - اینەت
 اسای ەب ستەوەیپ یقەد رۆز ەل یسوود ەژۆپر ئەو): ێبگوتر کراەد و

 شیشۆڕش ی٧٤ ەیکەژڕۆپ ەل یسوود تەنانەت ەرگرتووەو ستوورەدو 
 ۆب رەه و ەردراویگەرنەوێل یشیسوود چیه رەه رەگە، ئ(ەرگرتووەو
 کراەو باشتر بوو و د ییەن  دروست یکێکار ئەوە ەباسکراو شانێکەڵهۆخ
 و بکراباێپ ەیدوژمنان ئاماژ رەرامبەب( ندوویز یکیەژووێم) کەو
 ییستکارەڵرهەب یکات ەو ل ەوە٧٤ ڵیسا ەل ەمێئ ەک شانبدراباین
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 بوون  حوکمدا ەل ڵسا ٨٢ ەوێئ یچەک ەبووەه اسامانی ەل کێرۆج
 کەو کراەد رواەه ،بووەه ستوورتانەد نیرستترەپەنۆک مەاڵب
  تر یکیەگاێج ەل مانۆخ ییژووێم ینیزان ۆب ش(مردوو یکیەژووێم)
ش   (ستووەبێپشتپ) ەب و کێستوورەد ەیژڕۆپ لە نێو کەن ەویەوبکرابااڵب

 ! ێبکر یباس
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!دانانیپڕۆژەبێئامادەکارییورەخساندنیدەرفەت
 
 

 و ەژنامۆر ەل خشەانبیز و رەروبەسێب یتەباب انەید ەب ەژانۆر     
 برستێب یپەرتووک و ەلکینام نیندەچ و ەوەنێکرەوداڵب کانەارۆڤگ
 و یۆراد ەل ڵکرچوکا ییرەهون یو کار ەرنامەب انەید ەب و چنەردەد
 ەک - شیەایدیم  ئەو یمەرجەس و نێکرەد خشەپ کانەنیۆفزەلەت
 وەئ نیەال ەل - ەکانەزبیح یایدیم یمووەه رەه نڵێیب نینبتوا ەنگەر
 کانەزبیو ح تەاڵسەد یستکارەڵرهەب ێنێدو ەک چنەدەوەڕێب ەسانەک

 یدیئ کران اوڕو نانب نارەکارک و رکوتەس ەیوەئرەبەل مەاڵب بوون
 لە  ستەد و ییهاوکار ەب شڕۆمەئ (!ەوەانکردێیت) و گرتەنرا انۆیخ

  یربارەد کانیەعسەب ەنۆک و خۆفرۆش ەاکاریدیم یستەد نێو
 ینینووس یکیرەخ کەیەژنێل مانگ ١٠ ەیکینز یچەک ،تبازاننەاسیس
  ەکەڵب ەفتانەو ه ەژانۆر رەه کەن مەاڵب بوو ستوورەد ەیژڕۆپ

 ەل کێژۆر؛ ینیمانبەن شیجار کیە تەنانەت شەرزانەو و ەمانگان
 ەب ..ێوانەیه رەبەل ێستەرابو مانەکیەایدیم.. ێانیسب ەل رەس ژانۆر
 ئاگادار بن) :ڵێب و ێنەیەانبگێیو ت ێنەیەرابگ کێسەک مووەه رەه
 یتر یکەیەژنێل یستەردەبەل ٠٢٢٠ ڵیسا ەیکییەستوورەد ەژڕۆپ ستاێئ
 ییورد ەب.. ەتەئەو ها ..نێدابن ێنو یکەیەژڕۆپ ەیوەئ ۆب ەمانەرلەپ
 ەیوەل ئازادن ..ترسنەم کێشت چیه ەل بم قوربانتان.. ەوەننێخویب
 زەح و بتوانن رەگەئ تەنانەت! نووسنیب ێبەه یرەسەل کتانیەچ رەه
! بکا یشەشکێپ و ێبنووس کەیەژڕۆپ ەیەه ۆیب کتانێکیە رەه نەبک
 ەن یکانەخنەرو  ر ایشنێپ و چوونۆو راوب یینیبێت رەسەل سەک
 دووەراو ەن ێکرەد اوڕنانب ەن ێکرەد ریگەشۆگ ەن ێکرەد راسانەه
 ەتێدرەد ەن ێردەدسزا  '!حوکم ڵسا ٣٢'بە  ەن ێردریگەد ەن ێندرەد
 یتانۆبا  ب ننێهیب ەیەه کتانچیە رە، هەگولل یژڕێستەد رەب
 شداییتاۆک ەل و گرنەردەو شتانەکەماندووبوون یو  ماف ەوەمەوبکاڵب
 خیەبا ڕپ و ستڕب ەب ینینووس  ەیوانەئ ۆب ەیەچاک ه  یتەاڵخ
 !(نەکەشدەشکێپ
 

 تا ەوەتۆوکرداڵب  ی(کیە)ئاگادار ەک کاەد ەوەئ یباس مانەرلەپ     
 ەڵێد رواەه نەبک ەکەژنێل یکانەکار ەل ییشدارەب تد... و انییتاڵهاو
 ییشدارەنووسراو ب ەب ەکەژنێل انی مانەرلەپ یندامانەئ ەیگێر ەل با
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 کیەواتا چیه ەکەنینووس ڵییکرچوکا رەبەل کانەقس پاشان ،نەبک
 ەل ەستەبەم ئەو ۆب یکەڕێمالپ هاەروەه) :ەڵێد ەرۆج بەو و ێنەیەناگ
   کانەشتێبانگه ۆب کێهاتن ەوەریپ ەب کەوو ەوەکرد تێرنەنتەئ

 یرەومالپ ێیجۆخ یکانەژنامۆر ەل یکانیەئاگادار ەل یکانیەوداواکار
 ییئاگادار کیە  ەڵێب!  ..........(، ەوۆیەخ ەب تەبیتا یتێرنەنتەئ
 ییشدارەب نووسراو ەب انییتاڵهاو ەیوەئ ۆب ..واوەت و ەوەتۆوکرداڵب

 ،ۆراستوخ ،انیکانەازیشنێپ یشکردنەشکێپ ەب: )ەڵێد داێیت ەک نەبک
  یکانەندامەئ انی ،مانەرلەپ یکانەزێرەب ەندامەئ ەیگێر ەل انی
 و کمێگوند ەل وا یوامزان ییاستڕ ەب رەه ەوەندێخو مەئەو ەک !.(ەژنیل
 یکەڵخ ێزانەواد مانەرلەپ ئاخر !شتوومیدان کیەئاغا یخانەوید ەل
 و ەکەژنێل یندامانەئ انیمووەه رەه شیتر یکانەشار و رێولەه
 انەڵیگەل انیازیپ و  نان و ناسنەد مانەرلەپ یندامانەئ یاڕکێت

 ەل انی گوند وێن ەیکەفتەمزگ یواریپشت  د ەل شەژانۆر و ونوخوارد
 یمانزانەن گوتمان  کەو!  شنینەداد انەڵیگەل ەکەئاو یەتانک یرەبێس

 ندامەئ رۆز کانەوتووەشکێپ ناو ەب ەواڵت ەل .کاەد  یچ یباس پاشان
 راوردەب ەب و کنەڵخ لە نێو ەییساد ەب نێشو رۆز ەل نەه مانەرلەپ
 ەومانیزان.. انیج  کیە ەل سمانێئاسمان و ر مانۆخ ەیانئەو ەڵگەل
  رەب ەنەبەنادەپ انیکانەماف ەل ەوەنیچێپێل و انیکاناڵسکا ۆب کەڵخ
 ینێشو ۆب رنێنەد نووسراو  ەوەوانەئ یگاێر ەو ل مانەرلەپ ندامەئ
  مانەرلەپ ستوورەد کەو یکەیەلەسەم ۆب زیرگەه مەاڵب.. ایج ایج
 ەڵێب ،رنێبن ەوەوانەئ یگاێر ەل نووسراو ەب کانتانەاریشنێپ ڵێنا

 مووەه ەل و ،یگشت ەب انیتاڵهاو: )... ەڵێد و داەدێپ  ەیژێدر پاشان
 ەل راێگ انیگرنگ یگۆڵێر ،انیکانەازیشنێپ ەب یکوردستان یکانەژێتو
 ........(! شەژنیل و ەکەژۆپر یزکردنێپ ەب
 

 یینۆنچۆچ یە(ییگشت ەب انییتاڵهاو) مووەه وەئ ێبەد ێرەئ     
 ئاخر! ەیەکینتەع رۆز رەه ەئەو ..ێکردبا دەیەژڕۆپ وەل انییشدارەب

 :؟ڵێب ێبەه سەک ێبەد نینازان
 
 .ەکەژڕۆپ رەسەل ەتووید نیۆفزەلەت ەل مەرنامەب ١٢ من -١
 
 ێیتاوتو ەووینیب نیۆفزەلەت رەسەل مەکەژنێل جار رۆمن ز -٠
 .کردەد انەیکەژڕۆپ
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 کەڵێمۆک ەڵگەل ەتووید مەکەژنێل مۆخ یچاو ەب جار نیندەچ -٣
 و اریشنێپ رەسەل کردنەد ەڵگەل انۆیگفتوگ و شتوونیدان کەڵخ
 چاک وانەئ  ەڵگەل انەیماد و ەگڕب نیندەچ ێوەل رەه و انیکانەژڕۆپ

 .کردوە ەو پوخت
 
و  ەژنامۆر ەل ترم یکەڵخ ەیژڕۆپ نیندەچ و ەکەژڕۆپ من -٤
 .ەوەتۆندێکان خوەارۆڤگ
 
 رەسەل گرمەراد ەرنامەب نیندەچ ەل ێگو کانیۆراد ەل ەژانۆر -٥
 .ەکەستوورەد ەیژڕۆپ
 
 راێگ انیچاک یکۆڵێر سەک ەفالن یکانەخنەر و اریشنێو پ یینیبێت -٦
 .ەکەژڕۆپ یزترکردنێپەب چاککردن و ەل
 
 و ستوورەد رەسەل نووسران نرخ ەب یپەرتووک و ەلکینام نیندەچ -٧
 و باس رەب یەدا یانیمووەهیی وورد ەب رۆز شەکەژنێل و ەیکەژڕۆپ
 یمووەه ەئاگام ل مۆخ من ..رگرتنەوێل انیشیرۆز یسوود و ەوەنۆڵیکێل

 .بوو
 کرد ەیەژڕۆپ لەو ییشدارەب رفراوانەب یکێرەماوەج ییاستر ەب -٨
 و یینیبێت ەب شیکانەستینۆمۆک و پەچ و ەییوەتەن ەوڕەتوند تەنانەت
 رۆز کرد و انیچاک یکییەشدارەب انیکانەژڕۆپ و اریشنێپ و ەخنەر

 .ردرایرگەو شیوانەئ یکانەچاک ەشت ەل سوود
 
 ژنان ییاستر ەب ..ژن بوون انیسەک ١٢ ەکەژنێل  یسەک ١٩ ەل -٩
 و نینووس ەل ینیب انیزنەم یکۆڵێو ر نەڵمۆک ەیوین انیلماندەس
 .ەخوازییکسانیە ییەستوورەد ەژڕۆپ ئەو ەیوەژتنڕدا
 
 یانیتاڵهاو ەل ۆڕپسپ و زاەشار یریناکبۆو ر رەنووس انەید ەب -١٢
 ۆڕیپسپ نیندەکوردستان و چ یتر  یکانەپارچ یکانەکورد و رانەندەه
 انەخوازنوتەشکێپ و نانەرێدۆم یاریشنێپ و یینیبێت ەب ییهانیج
 .کرد ەکەژڕۆپ یندکردنەمڵەوەد ەل انییشدارەب
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 ۆڵەه ەل.. کران ستوورەد رەسەل ەوانەبوونۆک و ۆڕک مووەه وەئ -١١
 تەنانەت کان،یەندنگاێ، خوکانەکخراوێر ەیبنک ،کانەانی ،کانییەگشت
 و ستوورەد یباس باس رەه ردەب و دار ..تد ...و کانەخانیچا
 .بوو ەیکەژڕۆپ
 
 ەچونک بوونەماندوون ۆوتەئ یکەیەوێش ەب ەکەژنێل نەبک ەڕباو -١٠
 یکێازیپ کەو ..رگرنەو چاک یشت و تەباب شتنەیگەادێڕپ رەه
 ەیوەرکردنیب ەبچن کردەدەن یستیوێپ.. انیستەردەب ەهاتەد کراویسپ

 ربووەسەل انەیندێه رەه وانەئ چاک، یشت ینانێستهەدەب ۆب ڵقوو
 .ەوەژنڕێانبیدا جوان یکەیەوێش ەب و نەبک کانەشت یکێرێبژڵگو
 

پێیانوایە  نەه کێنیەو ال سەک چیه رەگەئ ئەمن دەڵێم داەرێل     
 ەوەرەس ەیقسانهیچ یەکێک لەو  کراوێپەڕباو ەیگەڵب ەبدەتوانن 

 ەیوەئ ۆب ەمبک ەڵگەل انەیکراو یکۆیەگفتوگ ئامادەم ئەوە ؛ نەبک
 ەل ەژێمەل ەژڕۆپ نەڵێێی دپ وانەئ ەیستوورەد وەئ ەک منێلمەبس انۆیب
 ..ەدراو رەسەل ییتاۆک یارڕیو ب ەژدراوێدار ەوەکانەرکردەس نیەال

 تا کردەن مەراهەف رەماوەج ۆب انیتەرفەد رەه کەنئاخەر ئەوان 
 ێیل انیئاگا رەماوەج یرۆز ەرەه ەیربۆز ەکەڵب بکەن داێت ییشدارەب
 تەنانەت ..ێب ێیل انیئاگا ستیانوەین شیستەنقەئ ەب رەه و بووەن
ە ب انیکێسەک نجێچوار پ اینەت شەکەژنێل یندامانەئ ەیسەک ١٩ وەل
 ەو ل شتبوونەیگ تدارانەاڵسەد یکانەستیو و یینێراز و نه ەل ییواوەت
 وێن ەنەبخ انۆیب ێوەد انیچ ەک ردرابوونێراسپ ەوەکانەرکردەس نیەال
 تر ڵیسا نیندەچ انۆیخ یچوونۆب ێیپ ەب بتوانن ەیوەئ ۆب ەکەژڕۆپ
 .ەوەنەبکیڕچ انیکانییەکورس رەسەل انۆیخ
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!بردنیپڕۆژەودەستووروچەواشکارییلەنا
 
 

 ەیژنێل نیەال ەل کەیەژڕۆپ یەبوواەد گوتمان کەو ەندەرچەه     
 کێکوپێر و ستیوێپ یکەیەوێش ەب و دابندرابا لەگ یردراوێبژەڵه

 بکردبا داێت انییشدارەب ەوەکرد ەب ەیوەئ ۆب رەماوەج یمەردەب بخرابا
 انی ەئەو ەک مەاڵب ،کراوەئاراست یایدیم و ەندەوپاگڕپ ۆب رەه کەن
 ایدیو م ێب چیه ەل یئاگا رەماوەج ەیوەئ ێب ەب ستانەه ..و کردەن
 یکەیەژڕۆپ ەوەتێئاگابەو ۆیخ ڵەیسا ١٤ یقورس ڕپ یوەخ ەل
 ەورانەگ ەقس مووەه وەئ ەیئ.. پاندەداس لەگ رەسەب انیرەروبەسێب
 ەژڕۆپ ،ستوورەد ینینووس ەیژڕۆ، پلەگ یناو ەب: )؟یچ یپا ەل

 یکردنیشدارەب ،ەکەژڕۆپ ینینووس ەیژنێل ،ەکەندراوێداخشێچاوپ
 !(تد...  ،ییگشت ەب انییتاڵهاو
 

ا تدەڕەبن  ەل نەڵێد انۆیخ کەو ەیەندراوێداخشێچاوپ ەژڕۆپ ئەو     
 ٨٠ ەوەتەژدراوڕێدا ەیماد نیندەچ ەک ەیوەل ەجگ ..ەبوو ەماد ٧٨
 ..ەادکراویز کانەماد رەس ۆب شێنو ەیگڕب ٠٨و   رەسەتەخراو ەیماد
 ەبووەن ەژڕۆپ مەکیە ەیوەئ  انی - انۆیخ یکیژۆل ەب رەه  - ەواتەک
 وەئ ایئا ەک ینێبەڵه ەڵەتەم وەئ ێنازان سە، کمەدوو ەیوەئ انی
 انی رەدان ەژڕۆپ انی بوون رەچاکک ەژڕۆپ مانەرلەپ ەیەیژنێل
 ێوەل کەیەژڕۆپ ئەوە بن؛ رەچاکک ەژڕۆپ رەگەئ ؟!؟!؟!ستوورنووسەد
 ێبتواندر ەک ەژڕۆپ ێاگوترن کێشت ەب ەچونک نەبک یتا چاک بووەن
 رەسەل ییانکارۆڕو گ ێادبکریز ۆب ێینو یشت ۆیخ ەیوین ەل اتریز

 ەیژڕۆپ ەل کێرۆج یەبوواەد ئەوە بن؛ شیرەدان ەژڕۆپ رەگەئ ،ێبکر
  وانەئ ییشدارەب ەب رەماوەج یستەردەب انخستبایب و بایبنووس انۆیخ
 ۆب واوەت یکەیەژڕۆپ ەب بووبا ێنو یکێشتنڕدا ەب ەیوەنینووس و

 ستوورەد کەیەوێش چیه ەب ەک ەارید ەئەو ،ییرەماوەج ییراپرس
 و ەوەتەستراونەب تەاڵسەد ەب انیمووەه وانەئ ەچونک نین شینووس

ە ل ختەشوێپ ەک بنووسن مترەک انی اتریز ەوەل ناتوانن و نیئازاد ن
 .ەدراو رەسەل یارڕیو ب ەارکراوید انۆیب انۆیخ یرووەس
 

 ەقەد وەئ ایئا ەک ەوەتۆبەساغن ستاێتا  ئ ەک یەدا ەوەل رەیس     
 یستوورەد ەیژڕۆپ) ەتۆکرد انەیکەناو ؟!چیە مانەرلەپ ەیچاپکراو
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 ەل ەچونک (ەستوورەد ەئەو) نەڵێد تریکیەال ە، ل(کوردستان یمێرەه
 ەل و (ەویەکا ناێه مانەستوورەد ئەو) :نەڵێد ەکەباجید ییتاۆک

 ییراپرس ارکراوید یکات ەل و ەستوورەد ەئەو نەڵید رەه یەکیشیەماد
 ەستوورەد  ەیژڕۆپ نەڵێد ایدیم ەل ستاشێئ ،ێکرەد رەسەل ییگشت

 انۆیخ یکانەاریشنێپ و یینیبێت و را رەماوەج با نەڵێد جار رۆز انی
 ..نەبک یندەمڵەوەد و  نەبک رەسەچار کانڕییەموکوەک ەیوەئ ۆب رنێبن
 ێب  کچیەرەه انی ستوورەد ەیژڕۆپ انی ێب ستوورەد ەیکییەکورت ەب

 ەب رەماوەج یەگوا ەک نەکەدەقس ەوەلەگ یناو ەب وانەئ ەیەوەگرنگ ئ
 رەماوەجا دییاستر ەل یچەک. .ەوکرد ییشدارەب رفراوانەب یکەیەوێش
 ..ەکردوەن ەیەژڕۆپ وەل ییشدارەب ێکردب کێشت رەه ەل ییشدارەب
 ،بوو ێک ەرەماوەج وەئ گوتنەن انێیپ ایدیم ەل کێجار ۆب یەوا رەگەئ
تاک تاک  ،کرد انییشدارەب یچ ەب و نۆچ و  ەیک ،بوون سەند کەچ
 بوون، ندەچ و کام وانەئ یکانێیەنو ەماد و ەگڕبو  ییانکارۆڕگ
 ێک یه بوون و ندەچ کانەخنەر و ەژڕۆپ و اریشنێپ را و و یینیبێت

 ەیوەبوونۆک و ۆڕک و ززگردێم و ەرنامەب ندەچ ەکەژنێ، لبوون
 وەئ شیونەخ ەب نیناتوان ەارید .تد... ، دا نجامەساز و ئ ییرەماوەج
 !ەداوەنیروو و ەبووەن زیرگەه وا یشت ەچونکببیستین  ەمانەاڵو
 

ە وەئ رەه اینەت ەوتانەسوکەڵه و پڕۆسە وەل من ییاستر ەب     
 ەب ینووسەچار و انیژ لەگ گاناداێر ەتەاڵسەد ئەو ەک ەوەمنێخوەد
 یدوا ەب وەئ ەکەڵب ێژڕێداب اساکانیو  ستوورەد لە نێو ۆیخ یستەد
 ۆیخ ەک ەیانیاسایو  ستوورەد وەل وەپت یکێندانیز ەک ەیەوەوەئ
 .یوێن ەبخات رەماوەج یاڕکێت دروستبکا و ێوەیەد
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!پڕۆژەیپالستیکییودابڕاولەئامانجیسەربەخۆیی
 
 

 ەیانییانکارۆڕگ وەئ یدید ەل) :ەڵێد تر یکیەگاێج ەل مانەرلەپ     
 و فیدرال یراقێع یستوورەد یدانان و راقێع یوشەر رەس ەهاتن

 ۆب ەوەتێندرێدابخش ەکەژڕۆپ ەب چاو کرد یستیوێپ ەک ،..........
و  کیەال ەل ،راقێع یستوورەد یکانەحوکم ەڵگەل ێبگونج ەیوەئ

 ....( وەئ و راقێع  ێینو ییاسیس یمەستیس ەڵگەل تێب جاوگون
 ەب یاساکانی و ستوورەد مووەه ستاێئ تاکو ەیەه راقێع ەیتەوەل

 کەڵێمۆک( ییسازەشیپ ڕیقو کەو) کانەتدارەاڵسەد ەرکردەس یزووەئار
و  ەرکردەس رەه ..ێکرەدروستد ێل و ەدروستکراو ێل ەیوێو ش رۆج
 ۆیخ یزووەئار ەب اینەو ت لەگ ەدانێگو ێب ەب ەهاتوو کێتەاڵسەد
 یناو ەو ب( ەییشیمەه یستوورەد) ەانگوتوێیپ شیمەردەه و یتیەوۆڕیگ
 ەب ستاشێئ ەوانەق وەئ نینیبەید کەو ەداو رەسەل انیارڕیب ەوەشیلەگ
 یستوورەد رەسەل مانەکەباس ەرێل ەمێئ ،ەوەتێدرەدێل رەه ەوێش مانەه
 شیکوردستان مەاڵب. .ەکوردستان ەیوەئ رەسەل و ییەن راقێع
 ەستوورەد و حوکم رێژ ەل ەژێدر و دوور یکێناڵسا ەیوەرئەبەل
 ستاێئ ەیرکردانەس وەئ شتاێه یتیەندوواڵنا راقێع یکانەرەنێوسەچ
 یکیژۆل و وتەسوکەڵه هانیج ەیورانەگ ییەرانکارۆگ مووەه وەئ ەڵگەل

 ەب یانستووەد و ەداوەرنەب ییواوەت ەب انەیکەنۆک و سیپ ەحوکم
 کانەرستەپەنۆک ەواڵت و راقێع یکانەستوورەد یو گرفت ردەد مانەه

 .نەبەو د ەوبرد
 

 و ١٩٧٤ ەیکەژڕۆپ یدانان) ەب یکییەندەوەیپ چ لەگ ایئا    
 و ٠٢٢٠ ەیکییەستوورەد ەژڕۆپ و ١٩٩٠ ەیکییەرەاسادانی ەتەاڵسەد
 ؟!ەیەه ەو(٠٢٢٦ ەیکییەستوورەد ەژڕۆپ یدانان و ٠٢٢٥ ەیکەژنێل
 و ٠٢٢٠ ەیکەژڕۆپ وانێن ەل کێراوردەب اینەت رەگەئ ؛نەبد رنجەس
 و ەاوۆڕگ کێرۆج ەب مەکیە ەیکەژڕۆپ نینیبەد نەیبک ٠٢٢٦ ەیوەئ
 ەل ژانۆر ەل کێژۆر ەک ەوەتێناسەن ۆیخ ۆیخ یخود ەک ەکراو راوبنەس

 ایئا انی دروستکرد ییەیانکارۆڕگ وەئ لەگ ایئا ..ەبوو کەیەژڕۆپ ٠٢٢٠
 - کێستوورەچ د ێبەد ێرە؟ ئ!ییەن ٠٢٢٠ یلەگ مانەه رەه ٠٢٢٦ یلەگ

 ەزمەب و ردەد بەو هانیج ەل ێبەه - کوردستان و راقێع ەیوەل ەجگ
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 ەب و ەمەد رەه و ێرگرتبەو ی(بایمەئ) یخوو مانەه کتومت و ێچووب
 ؟ !شانبداێپ مانۆیخ کەیەوێش
 

 رانێئ و راقێع یمێرژ ەیرستانەپەنۆک ەڕیش ەل رەگەئ ەیئ     
 نیەال ەل تێکو یرکردنیپاش داگ انی.. وخاباوڕب و اندباۆڕدیب راقێع
 راقێع یتەحکوم کایرەمەئ نیەال ەل تێکو ەیوەرکردنیداگ و راقێع
 شێپ ەل انی ..وتباەکبکێر ییواوەت ەب کایرەمەئ ەڵگەل انی وخاباوڕب
 یکانییەو داخواز کایرەمەئ ۆب با چەملک کێندەه دامەس ٩٠ پاش ەل و

 یکانەزبیح وانێن ەیرستانەپەنۆک ەڕیش انی.. تد... و ەعیش و کورد
 ەڵگەل راقێع یتەحکوم ٩٠پاش  ەل انی.. داباەنیروو کوردستان

   کێکات رەه ەل انی.. ووخاباەڕن ٠٢٢٣ ەل و وتباەکبکێر کایرەمەئ
 ییربازەس یکیەتاەکود ەب راقێع یتەحکوم ەوەرەس ەیماوان وەل
 ەب و ەوەرەس ەیوانەل کێکیە رەه ۆب ێکرەد نۆچ ایئا ؟ووخاباڕب

 و ستوورەد اکانیاجیج ەرکردەس ییتەبیتا یزووەئار و ستیو ەیرێگو
 ەراست ەوەئ ؟!نێدابندر ێنو یاسایو  ستوورەد انی نێدرۆڕبگ اساکانی
 مووەه ەل اساکانیو  ستوورەد هانیج یستاێئ یمەستیس یواوەت ەل ەک

 نییاسیس یتەاڵسەد یه ەکەڵب شنیلەگ ۆب ەن و لنەگ یه ەن کێنێشو
 ەیوەئ ەک مانۆخ یال ەیوێش وەب کەن مەاڵب شنیوانەئ ۆب رەه و
 را و ماف و اساکانیو  ستوورەد لە نێو ێناگر انیرچاوەب ەل تەاڵسەد

 .لنەگ یکانییەندەوەرژەب و ییئازاد
 

 رەگەئ ەیئ(! فیدرال یراقێع یستوورەد یدانان و راقێع یوشەر)     
 ۆب یتر یرۆکتاتید انی ستینۆڤێش یکێحوکم کایرەمەئ سانید ێنەیسب
 کوردستان یتدارانەاڵسەد ێبەد ۆب ەباش ؟ەویەناێمهەرهەب راقێع
 و ڵێجووەن انۆییمر و ییشتمانین و ییتیەواەتەن یستەه کێزۆت
 دروستکراو و رۆزەب یراقێع  یریگێناج یوشەر ەب انۆیخ ەندێه
 ەوڕەتوند ەنیەال و سەک وەل و ەوەستنەبب ەیکییەکیپالست ەستوورەد

 ەد ئاخر ؟!بن ترییراقێع ییبەعار ەیستانینۆڤێش و ستینالیۆناس
 ەب ییتیێراقچێع یانوویب ەب ەک ەوەنەبد تانەشەر ەژووێم وەل کڕێئاو
 اینەت کرد کوژەشەر ستتانینۆمۆک و ستیمارکس و پەچ یسەک دانەس
 راقێع یالنەگ یژارانەو ه کارانێکر ینیچ انگوتەید ەک ەیوەئ رەسەل
 یکێحوکم یەیسا ەل ێکرەد و ەیەشێک کیە انیکانییەتیەنایچ ەشێک



 
33 

 

 ییگشت ییراپرس ینجامدانەئ ەو ب ییلمانەع یکێمەستیس و ییموکراسید
 .نێبکر رەسەچار واەر یکەیەوێش ەب شیالنەگ یکانییەتیەواەتەن ەشێک
 

 رەه ەوەنەکەن ەوەل ریب کوردستان یتدارانەاڵسەد ێبەد ۆب ەباش     
 کێشانۆکێت و باتەخ ەوێش ەنەبک ەستوورەد یدانان یپڕۆسە ئەو یخود

 اینەت رەه وانەئ رەگەئ ؟!کوردستان ۆییخەربەس و ییئازاد ۆب
   کانەروو مووەه ەل ۆیخ لەگ ئەوە ؛لەگ ەنەبد ئازاد یکێتەرفەد
 و کانییەاسایو  ییستوورەد ییەستیوێپ ێبتوان ەیەه باردا ەل ەیوەئ
 ەکوردستان ب یالنەگ یواکانەر ییەژیو سترات کینز ەئامانج و ستیو

 زێپ ەب و ەکمۆت یکیێستوورەد ەل ەوەشیکانەندراوڕێداب ەناوچ
 یکییەراپرس یگاێر ەل ەوەشۆیەه بەو رەه ..ننێسپەچیب و ەوەنەبکێج

 یانواڵت یواوەت و راقێع یتەکوردستان حکوم ییرەماوەج ییگشت
 یاڕکێت ینگەد ەب دان نەناچار بک کانەزێزله ەواڵت و ەکەناوچ

 ۆوخەو راست کات وەئ رەه ەک نێدابن انەیکەستوورەد و رەماوەج
 .ەوەتێوەکەدێل یشیکوردستان ۆییخەربەس
 

 انێیلو  ناتوانن و تدارانەاڵسەد ۆب ەرۆز شەوەرەس ەیوەئ رەگەئ     
 کەن هاەئاو ەچونک نەبد لەگ ییەیئازاد و ماف وەب گاێر ەوەتێشەناو
 یپانۆڕەگ ەل ەکەڵب ێچەد ستەدەل انیکانە(اتەیح) ییەکورس رەه
 شی (رەدەپانبۆڕەگ) یدێه یدێه و ناکا ەڵگەل انییاری سەک شییاسیس
 و راقێع ەیریگێناج ەوشەر) وەئ کراەد ۆب انەیوەئ ۆ، خنێکرەد
 ەب انیکێتەرفەد اینەت سەب رەه ؛ەوەزنۆبق ەیکە(ییکیپالست ەستوورەد
 ەیئاراست ەب ژراوێدارۆب ەرنامەب یکڵەیەجوو بدابا کوردستان یکەڵخ
 یقڵۆش یتەاڵسەد یانتوانەید انۆیخ رەه ئەوە ننێبنو ۆییخەربەس
 ەل ەساد و ۆڵوگێگر ێب یکەیەماد ەک ەیوەب نەبک ناچار غداەب
 دوو پاش ێبەد) :ننێسپەبچ ەیەوێش بەو و کوردستان راقێع یستوورەد

 راقێع یتەحکوم ییهاوکار ەب کوردستان یمێرەه یتەحکوم تر ڵیسا
 مووەه و راقێع وێن یکانەکورد یمەرجەس ۆب ییگشت یکییەراپرس

 ییەژووێم ەنامەگەڵب ەیرێگو ەب ەیناوچان وەئ - کوردستان وێن یالنەگ
 وەئ مووەه ەڵگەل کوردستان یسنوور وێن ەونەکەد کانەکراوێپەڕباو

 ەب نەدەد ەوەئ ۆب نگەد ییرەماوەج ییگشت ییراپرس ەل ەک ەیناوچان
 ایئا ەک ەیوەئ رەسەل نەبک ساز - کبگرنیە کوردستان ەڵگەل ییئازاد

؟ نا انی ننێزرەباشوور دابم یکوردستان ۆیخەربەس یواڵت ێوەانەید
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 ۆیخ یارکراوید یکات ەل کۆیەه رەه رەبەل ییەراپرس وەئ رەگەئ
 رەکسیە ەیەه انەیوەئ یفما کوردستان یالنەگ ئەوە دراەن نجامەئ

 ..(ننەیەرابگ انۆیخ ۆیخەربەس یواڵت
 

 رەگەئکوردستان  یالنەگ یرەماوەج یرۆز ەرەه ەیربۆز ەندەرچەه     
 ەوەننێبم راقێع یواڵت ەیوێچوارچ ەل ێوەانینا نەکەن انیناچار رۆزەب

 ەیئامانج و ستیو وەئ ستاێئ تا ەک مەاڵب.. نۆییخەربەس یاریو خواز
 ناو ەب و راقێع یکانەکیەدوا  ەب کیە ەتەحکوم نیەال ەل لەگ
 ایتانیرەب و کایرەمەئ کەو کانەزێهڵز ەواڵت و کانەکگرتوویە ەوەتەن
 و انۆیخ ییتوانا ێب ۆیه ەب شیکوردستان یتدارانەاڵسەد و ەنراوێرپێژ
 و ەییوەتەن یستەه ییو الواز - یکورس ەڕەش - ۆوخێن ەڕیش
  یالنەگ.. ەوەتۆکرد ژترێدر و ترڵوقو انەیکەشێک انییشتمانین

 یچۆب ؛نێدابن ەیەکینتەع ییەدرالیف وەب دان  کراون ناچار کوردستان
 مووەه ەل و ێب راقێع ەیکەستوورەد ۆیپاشک کوردستان یستوورەد ێبەد

 ؟ ئاخر!ێبچ وەب کانۆوخێن ییەتیەەاڵمۆو ک ییاسیس و ییاسای ەروو
 ەل تەنانەو ت ێو نو نۆک یژووێو م انیژ ینیەال رۆز ەل وردستانک

 یتبوونەدوول ێوەل ؛یەایج راقێع ەل شیانیژ یستاێئ یخۆبارود
 ێیەملمالن ستاێئ و یەئارادا ەل یینید یتبوونەدوول ۆیه ەب ییبەعار

 ێوەل ،رمەگ ییرستەپەنۆک یکەڕێش ەتۆب انەیکەدوور ییەژووێم
 و ەبوو ییبەعار ەییوەتەن یهزر ەیتێئاو سالمیئ یایژۆلیۆدیئا
 یتەاسیس و هزر ێوە، لەکەرەگ یرۆز یکێکات انەیوەاکردنیکجەیەل
 پیپرانس ،ەیەه یرچاوەب یکێبوون ییبەعار ییرکاریو داگ ییستینۆڤێش

 کایرەمەئ یچاک و خراپ ەو دژ ب ییرۆریتوند و ت یوتەسوکەڵو ه
 یتییەشارستان ەب انیرۆز ینینازۆخەب ،ێوەل ەیەه ڵیقوو یکێگەر
 و یشکس ،ێوەل یدیوەئ یرا یتوند یکەیەوەتکردنەر ،ییسالمیئ

 و ەییوەتەن ییخوازنوتەشکێپ یو هزر زمیالرۆسک و پەچ ییالواز
 .تد... و ێوەل ییتیەالەمۆک
 

 و ەوەرەس ەیاردانید و بوون وەئ ەیربۆز کوردستان ەل یچەک      
 وەب مەاڵب بنەه انیشیکێندەه رەگەئ نین ەتانەباب وەل یتر ینیندەچ

 ینیەال رۆز ستاێئ یخۆبارود و مەردەس ۆب تەنانەت ..نین ییەتوند
 ۆب ەباش ،نین ێوەل ەک نێکرەدید ەب کوردستان ەل ئەرێنییچاک و 

 یستوورەد ەوەرەسی ەخانۆبارود و ییراست وەئ ەیرێگو ەب ێبەد
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 ەب ییگرنگ اتریز و ێبەن ستتریرنێدۆم و  ترییشارستان کوردستان
 ەو ب داەن ییگشت ەب ۆڤمر و ەڵمۆک و تاک یکانەماف و ییئازاد

و   ێنەاوان دانیژنان و پ وانێن یکسانیە یماف ەب دان ییواوەت
 تڵەوەد ەل نید و ێنێزرەمەدان وتووخوازەشکێپ ییئابوور یکیەماەبن
  ەب نکارانەخاو و کارانێکر وانێن ییندەوەیپ و ەوەکاتەانیج
 یکییەندەوەیپ ەب وەبر و خاەکنێر خوازنوتەشکێپ یکیەاسای

 ەنگاوانەه لەو کێندەه ،تد ...و داەن ییتیەەاڵمۆک ەیرانەروەپۆڤمر
کوردستان  ی ستوورەد ەیژڕۆپ لەو ییالواز ەب رۆز رۆز
 ێیل تدارانەاڵسەد یخود رەه شەانئەو ەارید ..ەوەتەانداوینگەر
 ەب و بنەن چەملک لەگ یزانۆسڵد و رانیناکبۆر ەستیوێپ و رپرسنەب
 ەنیەال ەب رەرامبەب انۆیخ یواەر ەڕیش وتووەشکێپ یکێستوورەد

 . نەبک ەستوورەد ەیژڕۆپ ناو ەب ئەو یکانۆییەمر ەو دژ وتووەدواک
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!نێرساالرییرەگەزپەرستانەیپڕۆژەی
 
 
 اویپ انیمووەه رەه بوون سەک ١٢ ەک ٠٢٢٠ ەیکەژنێل یندامانەئ

 ەتاک کیە اینەت بوون سەک ١٩ ەک ٠٢٢٥ ەیکەژنێل یندامانەئ بوون،
 ەیەورەگ کەللەگ یکییەزارەرمەش ییاستر ەب رەه ەئەو ژن بوو، یسەک
 ەماوەن دوانێل  یکێتەرفەد چیه ێب ییراست ەیوەئ ..تدارانەاڵسەد ۆب

 وانەئ یمەستیس ەل ژن ەک ەوەشارنینا وانەئ ەچونک نڵێیب چیه تا
 ەیمادانو  ەگڕب وەئ رەسەل مانەکەباس داەرێل ..ەوەتێناب یگاێج
 بوون یخود ەب ەتڵگا ەرمانەش  ێژنانن و ب ەیربارەد ەک ییەن ستوورەد
 ژنان ی٪٠٥ ەیژێر یارکردنید) ەنموون ۆب نەکەد انیکانەفما و ۆڵر و

 ەیو ماد ەگڕب ێندەه ەک ییەن شەوەئ رەسەل رواەه (مانەرلەپ لە نێو
 ەب و ستەنقەئ ەب مەاڵب نەبک شیژنان یباس ەیوەئ ێب ەب نەتر ه

 تر یکیەال ەب ژراونێدار وا - نەساد ەندەرچەه - ییکیتاکت یکەیەوێش
 ۆب نەلبکێشێپ ییواوەت ەب انیکانەژن و ماف ەب ەوەببن ستەوەیپ

 یکردنەادیپ و ییحانۆر ینەنجوومەئ ینانێکهێپ یماف) ەنموون
 مانەکەباس ەکەڵب.. (انۆیخ ییسەک یبار ەب تەبیتا یکانەحوکم

 ەرێل یدیئ! ەکەژنێل ردووەه لە نێو ەژنان ەیرۆز رۆز ەژێر وەئ رەسەل
 ەوەئ اینەت و نەیدەن ەتەباب بەو ەژێدر تریچ نیزانەد یباشتر ەب
 ژنان یکانەماف و اوساالرنیپ رەه کەن ەتەاڵسەد ئەو :نڵیب ەک ێبەن

 یبوونۆڤمر ەواننەڕد یینید یاوانیپ و ئاخوند کەو کێر ەکەڵب ناناسن
 نیەال ەل ستوورەد یدانان ەل انژن یکردنەنێپییشدارەئاخر ب ..ژنان

 ییگشت ەب تدارانەاڵسەد ەک ێنەیەگەد ەوەئ یواتا اینەت مانەرلەپ
 داەنیبنچ ەل رەه ەکەڵب نین ژنان ەیوەوساندنەچ یدژ رەه کەن

ژن  ەک یەانوایێپ و ییەن ژنان ەیوەوسانەچ یبوونەه ەب انەڕیباو
 لە نێو ڵەمندا یرەوکێخەب ،ڵما لە نێو ەاویپ یخشەبەئاسوود) اینەت
 نیەنا ەوەئ یلکەک ەب ۆیەب(! ڵما لە نێو ەاویپ یتکارەخزم ،ڵما
 ەب و ەرە، جا ونەربدەو گرنگ وا یشت و ستوورەد یدانان ەل ستەد

 چ ەنانیوانێڕت و چوونۆب ەرۆج وەئ ێبەد ؛ەنێرابم ییورد
 ەل اینەت ەک ەستوورەد ئەو یدانان رەسەل ێبەه انیکەیەوەنگدانەر
 ؟!ەاوانییپ ۆب ەوەاوانیپ
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!پڕۆژەیدژبەمافوئازادییەکانیکرێکاران
 
 

 ەیمافان وەئ ەڵگەل رکۆج ەب) :ەڵێد ەکەوەروونکردن یاداشتی ەل     
 ختەج و ێبگونج ەهاتو دا کانەموکراتید ەواڵت یکانەستوورەد ەل

و  ییهاوتا و  ەڵه ەل یکسانیەو  کارکردن یر مافەسەل ەوەتەکراو
 یزگارێپار و ەوەرزکردنەب ەپل ەلیی رەروەدادپ یساکانێو ر ێکر
 (.تد ...و کایندەس یزراندنەدام ەل انیماف و ەوەوسانەچ ەل کارانێکر
 

 کەڵخ ەک نەبگێوا ت ەیەژنێل وەئ یندامانەئ ێبەد ۆب نینازان     
 کانییەموکراتید ەواڵت یکانەستوورەد ەل ەک ەیمافان وەل انیئاگا

 وا رەگەئ.. نازانن ێل یچیه و ییەن دا هاتوون(کانییەداریەرماەس)
 انتییرگەمەکولل یکێرانەو گوز انیژ ەک  -کوردستان  یکارانێبزانن کر

 رەسەل انییزاەشار تا ەوەتەبوونەن اریشۆه ەندێه - دروستکردوون ۆب
 یکەڵخ ۆخ مەاڵب ..ێواب کەیەتا راد ەنگەر ..ێبەه ەشتان وەئ

  ەوێئ ەل ەیەه انیاتریز ییاریزان تر یکانەنیچ وێن یخوازیکسانیە
   ەژێو تو نیچ ییهاوکار ەب کارانێکر ەک ەیانییو ئازاد ماف وەئ رەسەل

 ەل زمینۆمۆک ییتیەراەراب و ییشناۆر رێژ ەل و انیکانەمانەیهاوپ
و   کارانێکر ەل رۆز یکەڵێمۆک شیوانەل ەجگ.. ەناوێانهیستەدەو انواڵت

 و توونەاڵه ەوێئ ستەردەبەکوردستان و ل ەیەیگڵکاو وەل ژارانەه
 ڕیئازاد و بازا ڕیو بازا ەکارگ لە نێو تر یکەیەوێو ش رۆج ەب شێوەل
 ەوەنێندرێس وەچەد نەکەد انیباس ەوێئ ەیانییموکراتید ەواڵت وەئ یشەر
 ..ییەن ەندانڕد ەوێئ یال ەی وەئ ەیندێه انەیکەوەوساندنەچ مەاڵب
 ەوتننامەککێر کنیرەخهەردەم  و ننێناهێل انیواز شێوەل ەوێئ یچەک
 ەیوەئ کەو کێر ەئەو - ەوێئ یال ۆب ەوەننەڕێانگیب تا نەکەد رۆم
 یال ەل ەیکەانیژ و کار  یقورس یبار رەبەل کەیەلۆیک ەک ەهاتووێل
 رەب ەباتەد ناەپبە ناچاریی  و ێدەڵه ەندڕد رۆز یکێدارەلۆیک
  کاەد مەدوو یه ەداوا ل مەکیە ەیوەئ جا ەندڕد یکێدارەلۆیک
 ۆیخ یال ئەوە ێبەه ەلۆیک ەب یستیوێپ رەگەئ شیوەئ.. ەوەداتیب
 ێیپ و مەکیە ەیوەئ رەس ەکاتەد شیکێرشێه ەسووک و ەوەداتەدیگل
 مەاڵب مەکەودێخەب یمن باشتر و ەلۆیک ەب رەرامبەب  یخراپ ۆت ەڵید
 ەب انۆیخ وانێن یکێوتنەککێر ێیپ ەب ئەوە ێبەنێپ ییستیوێپ رەگەئ
 شەرانەنابەپ ەژارەه و کارێکر وەئ ەڵێب - ەوەتێنڤڕێزەد ۆیب ییلید
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 وەل ەک ەیەه ەانییئازاد و ماف وەئ رەسەل انیچاک یکییەزاەشار
 ەییکرد یکەیەوێش ەب ەژانۆر ەچونک ستهاتوونەدەب ەانواڵت

 ۆیوخێن یژارانەه و کارانێو کر نەکەد ەڵگەلن ایوتەسوکەڵه
 انیئاگا ستاێئ ەوەرەد ەیوانەئ ەڵگەل انییندەوەیپ ەب شیکوردستان

  یدیئ ،ەانواڵت  وەل ننۆو چ نیچ ەانییماف و ئازاد وەئ ەک ەیەوەل
 چیو ه کارانێناتوانن کر تریچ نەبگێت ەوەل شەوێئ ەستیوێپ
 .ننێتەڵەبخەڵتر ه یکێخوازییکسانیە
 

 یدارەقیجوان و بر ەیواژەستەد و ەوش کێندەه ەب هاتوون ەوێئ     
 کار، یبژاردنەڵه ییئازاد ،ییوێبژ ینانێستهەدەب یلەه) کەو
 ،کسانیە یکار رەرامبەب کسانیە ێیکر ،کار یتەرفەد یرکردنەبەستەد
 یپاراستن ،اسای ەب نکارەخاو و کارێکر ییندەوەیپ یکخستنێر

ییە تێکیەو  کایندەس یزراندنەدام یی، ئازادەوەوسانەچ ەل کارانێکر
 ێب و یکیپالست و شەرووک ەیماد نجێپ( تد... و ،کانەییەشیپ
 و ماف کەیەوێش چیه ەب ەک ەوشتڕدا کارانێکر ۆب کتانۆرەوێن

 شەمافان ەزۆت وەئ ەڵگەل ناتوانن و نەناک رەبەستەد انیکانییەئازاد
 ستوورەد لە نێو کانییەموکراتید ەواڵت ەل کارانێکر ەک نێانگونجیب
 ەب ێتوانەن سەک ەک شتوونڕانیدا کێرۆج ەبو  اننیپاندووەس

 ایج ایج یواتا نکارانەخاو یکانەخواست ەیرێگو ەب انی ۆیخ یزووەئار
 ەب ەوانەچێپ و کۆناک یساێر و اسایو  ێخشەبب کانەماد ەب
 ەببن ێکرەد ەوێئ ەیەیماد نجێپ وە، ئێدابتاش انیکانەکۆرەوێن

 ەدژ یکیەساێر و اسای مووەه یدارشتن ۆب و چاک بارەل یکەیەنیبنچ
 ەوش وەئ یاتیج ەل یچۆب ێبەن ستەنقەئ ەب رەگەئ !ییکارێکر
 ەکار ل یارکراوید یکات: )تانەانوەئ ەمادان وەئ وێن ەیدارانەقیبر
 ەب کار رێکاتژم کیە ینرخ یمەک ینیەال یارکردنید کدا،ەیەفتەه
 ەیژێر یارکردنید انی کانەکار ییو سووک ییقورس یرچاوگرتنەبەل
 یوتەسکەد ەیژێر رەرامبەب کار کێرێکاتژم ەل کارێکر یوتەسکەد

 ینێشو ینکردنیکار، داب کێرێکاتژم ەل یکانەقازانج ۆیک ەل نکارەخاو
 ەمیب ،ەیەه کۆیەه رەه ەب یکاربوونێب ەیمیب ،کارێکر یوونێجەشتین
 و کخراوبوونێر یرجەم و ندەب ێب ییئازاد ،کانییەتیەالەمۆک

 انیرەنێنو یبوونەه ،وانێپێو ر شاندانێپۆو مانگرتن و خ نڕیربەراد
 حوکم، یکانەتدارەاڵسەد زگاەد و ێڕییکارگ یکێنێشو مووەه ەل

 ەب نانێراه یخول و ندنێخو ،ییاسایو نا شەر یکار یبردننێولە
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لە ( تد ... ،ەییردەروەپ و رکردنێف یکێئاست و ەپل مووەه ەل ییاۆڕخ
 ەب ەانئەو نڵێب و ەوەننێبه انوویب ەنگە؟ ر!سپاندەچەدەن کانەماد نێو
  ەئەو ەندەرچەه - ێنرەداد ۆب انیاسای( !نێخرەکدێر اسای ەب ەانئەو)

 ەکەماد نجێپ نێو لە ەانئەو ێناکر مانیگر مەاڵب - ۆیخۆب ەکێڵێفرتوف
  نیو گرنگتر نیترییکەرەس ەک - ەانئەو کراەد ۆخ مەاڵب ەوەنێبکرێج
 کخرابانێر کانەماد ۆب ەگڕب  کەڵێمۆک ەب - کاراننێکر یکانەشێک
 سانید ەنگەر.. کخرابانێر اسای ەب ەگانڕب ئەو یکانییەکارەردو نجاەئ
 ستوورەد ەل و ێبەد ژێدر رۆز ەئەوئاخر : )نڵێو ب ەوەننێبه انوویب
  وەل کەڵێمۆک - ەماد ٦٣) یچۆب ەباش ەیئ ،(ەوەتێناب انێیج

  کەڵێمۆک شەگانڕبلەو  کەڵێمۆک و ەیەه انەیگڕب کەڵێمۆک شەمادان
  اینەدانراون و ت مێرەه یکانەتەاڵسەد ۆب اینەت - ەیەه انڵیخا
 و ەیەگڕب ٠١کد ەیەماد ەل مشێرەه یکۆرەس یکانەتەاڵسەد
 ەل ییئاسان سووک و ەو ب بووەن ژێدر!( ڵەخا ٤ انیشیکەیەگڕب
 ئەو رەرامبەب ەل شەانئەو مووەه یاەڕرەس ؟!ەوۆب انێیج ستوورەد
 کەڵێمۆک دانراون کارانێکر ۆب ەیکانۆرەوێن ێب و وازال ەماد ندەچ
 یماف یپاراستن و ئازاد ییئابوور ەب ستنەپشتب) :کەو یحەاڵبەز یزێه

 کانەتەاڵسەد و دادگا و حوکم و تەبیتا ییتیێندارەخاو و ندارانەخاو
 و ەوێش چیه ەب و زیرگەه ەک نەه( تد... و کانییەئازاد رەرامبەب
 نێو لە کارانێکر یکانییەئازاد ماف و نیترەساد نەناد گاێر کێرۆج
 مانەرلەپ یندامانەئ ەارڕیب ەک ەوەتێبب انێیج ەانیساێر و اسای وەئ
 !نێدابن  یکارانێکر ۆب - نکارانەخاو - انۆیخ
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!پڕۆژەیبەکارهێنانیدینبۆلەخشتەبردن
 
 

 ەل کنێکیە ماڵسیئ یتەعیرەش یماکانەبن) :ەڵێد ٧ ەیماد     
 چیه ۆیەب ەروون رۆز ەوەئ( اسادانانی یکانییەکەرەس ەرچاوەس
 وەئ ەبوو سالمیئ رەگەئ: ەک ێبەن ەوەئ اینەت ێناوێپ یکییەنیبێت
 و تدارانەاڵسەد یرۆز ەرەه ەیربۆزلە سەرتادا  ێبەد ئەوە ەیەرچاوەس
و  نڕیبۆڵق: )سالمیئ یکانەحوکم رەب ەونەبک کەڵخ ەیربۆز نجاەئ
... کوشتن ن،اڵو تا ییژارەه ،ییئازاد ێب ،'دەح'  یدار تک،ەو ئ دانێل

 ەدژ ب خەڵکی کوردستان لە الیەنی کردەییەوە ەیربۆز ەچونک( تد
( رفانیگ ەیناسێپ) ەب اینەو ت سالمنیئ و رێنماییەکانی رکەو ئ رعەش

 ۆب اینەت و ێسپەناچهەرگیز  ەیەمادو ەئ ۆیەب مانن،ڵموس
 یهانیج یتەاڵسەد و کانییەسالمیئ یاگرتنڵڕد و کەڵخ یبردنەخشتەل
لە الیەن دەسەاڵتدارنی کوردستان تا بتوانن لە پێناو  ەسالمیئ

بەرژەوەندییەکانی خۆیان دین لە دژی شارستانیەت و پێشکەوتنخوازیی 
 . بەکاربهێنن

 
 


