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 مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكان
 نيشتمانثك بؤ خؤويسيت و مشتومذناوثكي پريؤز ،

        كاكةبرا                                                                                                                  
ن مةريوا( وتنثك لةگةص بةذثزچاوپثكة*وثكوردستاين ن*الپةذةي ذؤژنامةيلة دوا05.7.04ذؤژي

نيشتمانثك بؤ خؤشةويسيت و ،مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكان(كراوة بة ناونيشاين )ئيسماعيل
كارمةندثكي نوثي ژووري مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكانة لة ، ئةو بةذثزة بصاوكراوةتةوة)گفتوگؤ

  .كةناصي پالتالك لة سةر تؤذي ئينتةرنثت 
بؤ وةصامدانةوةي ئةو ) پؤصا سةعيد(شاعري و نووسةر كاك* نثتكوردستان*يلة ماصپةر06.7.04ذؤژي

مةصبةندي (نثكي بصاوكردؤتةوة بةناونيشايننووسي*كوردستاين نوث*ةي دواالپةذةي بصاوكراوةي
 .) ، دوور لة گفتوگؤ نيشتمانثك لة ذقپثشمةرگة دثرينةكان 

بةري ژووري مةصبةندي پثشمةرگة دةستةي بةذثوة*كوردستان نثت*هةر لة ماصپةري08.7.04ذؤژي
ذق لة : پؤصا سةعيد(بةناونيشاين  ، وةصامي كاك پؤصادثرينةكانيش نووسراوثكيان بصاوكردؤتةوة بؤ

  ) .وة تا مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكان )نيچة(گفتوگؤ، هةصةياكي باصابةرز لة ، دوور لة نيشتمان
مان و ي  ذثبازي شةهيداين گةلةكةو خزمةتكار ساصثك، كارمةند ،كة ماوةي )بةندةتان( وا ،ئةمذؤش

خؤملثبؤتة نووسةر و لةم ماصپةذة  ،بووم)مةصبةندي پثشمةرگة دثرينةكان(مثوانة بةذثزةكاين ژووري 
 .خزمةتگوزارةدا ئةم نووسراوةمتان پثشكةش ئةكةم 

 هةرچةند ئةكةم ،ئةو خةياصةي پثي مةستم ،:  ئةصثت )1( *گؤران * شاعريي لوتكةمان 
 !                                            بؤمناخرثتة ناو چوارچثوةي هةصبةستم  

وةك مةلةوانثكي شارةزا ذاسيت ية  چؤن بچمة قووصايي ناوةرؤك و ،منيش نازامن لة كوث وة دةسپثكةم
ن ،چؤن هةناسةيان بةمث و خؤيان لةگةصتائةو بصاوكراوانةي سةرةوة دةرهثنمشاراوة نوقومبووةكاين 

 ،يي هةرچةند ذاست،بتةوثت ذاستييةكان خبةيتة ذوو ،،بةتايبةت كاري نووسني گرانةبةذاسيت.!بدوثن
لثرةوة .بؤ هةميشة ناشاردرثتةوة،بةصام پثويستت بة هثز و كات و كؤششثكي زؤرة تاكو ئةياندؤزيتةوة 

 هثز و كؤششي ترت ، بؤية دووئةوةندة دزي و جةنگ و تاوان سةرهةصدةدةنبگرةو بةردة و دووبةرةكي و
يم بؤ سينةي پثنووسوئةو هثزةي كة پثنووسي دامة دةست و ئةم نو . بةرگري و پاراستنيانئةوثت بؤ

ئةوةي ذاسيت نازانث مرؤضثكي :( بوو كة دةصثت ) 2*(يةشار كةمال *ئثوةي هثژا، ووتة جوانةكةي
 پثشةكي بثنني و بچينة ناو با واز لة). ،ئةوةي ئةيزانثت و خؤي لث گثل ئةكات ئةوة تاوانبارةگثلة

قووصايي و ئثوةش ناوةرؤكة جةوهةرييةكان بةسنت بةيةكةوة و بيخةنة ئةو چوارچثوةيةي كة من 
 .ستيي ية شاراوةكان هةناسة ئةدةن و خؤيان ئةدوثنناتوامن ،ئةوكات ذا

 ،* كوردستاين نوث * با بچينة الي خوشك و براياين دواالپةذةي 
ي  8و 7و 6،لة مانگةكاينواالپةذةكةتان، سصاوثكم لثكردوونة خوارةوةي دل 01.7.02 ، لةبةذثزامن
ي ئةمساصيشدا سصاوثكي  7، وا هةر لة مانگييش چةند سصاوثكي ترم بؤ ناردوون 2001ي  4الپةذةي 

ي ئازيز،لةگةص ئةوةي *كوردستاين نوث *وةك خوثنةرثكي ذؤژانةيبةندةتان، .ترتان لثئةكةم
! و گفتوگؤنيشتمانثكم نةدي بؤ خؤشةويسيت  ،االپةذةدا گثذابوووچاووم بة د 05.7.04ذؤژي

دواي خوثندنةوةي  ! تا هةصوثستةيةك كةم، پثشمةرگة،نةكرد بؤ ناويپريؤزييةكي وام بةديي
لثم ببوورن ئةگةر  . دواالپةذة و بة ووردي خوثندمةوةگةذامةوة سةر نووسراوةكةي كاك پؤصا سةعيد

ةركةوتووي كةئةوةش نامؤية بة ذؤژنامةيةكي س سيت خزم خزمثنةدا نةبثت،ئةو بصاوكراوةية لة ئا: بصثم
هةرچةندة من لة بواري كاري ذؤژنامة و . ،ئاستثكي تري تيا نابينرثت*كوردستاين نوث* وةك

بةصام ،بةهؤي نزيكيم لة ناوةرؤكةكة باشتربوو وثنةي شةهيدثكي ذؤژنامةوانيدا كؤص و كوثرم، 
وثنةيةك دراوة نيوئةوةندة هثندةي گرنگي بة  ،نيشتمانةتان پيشانباية ئةو گةلةكةمان يان وثنةي
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هةرچةندة جگة لةسةرووتار، نووسينةكان ئةگةرثنةوة . واي مثژووي ئةو نيشتمانة نةدراوةگرنگي بة بذ
بةصام خؤ خوشك و براياين دواالپةذة بةندكراوي ژوورثك نني و ئاگاداري جيهان بؤ خاوةنةكانيان،

يان ديارة پچرانثك و دابذانثكي  ،ي ئةگةرچي لة دةرةوةي ووصاتيش بن كؤمةصگاي خؤنةبن،بةتايبةت
كة ئةمةش پثچةوانةي ئةوةية وةك لة !تةواو هةية لة نثوان كورد لة ناوةوة و دةرةوةي كوردستان

پثموانيية ئثوةش بةتايبةت لةو نيشتمانةوة دوور دثذةكاين پثش كؤتايي هاتووة لة بصاوكراوةكةتاندا ،
،ناكرثت هةر كةسثك لة تاراوگةوة گةذايةوة بؤ گةشيت هاوينةي خؤي، بثكاري وكاتة بؤشاييةكاين نب

بؤي خؤميان لثبكات بة شانازي و خةبات و چاالكييةكي نةتةوةيي و ئثوةي بةذثزيش 
بةذثزامن ،گومانتان نةبثت چةند ئثوة لة ووصات بةرةوپثش ذؤشتوون و ئةذؤن،دوو ئةوةندة .بصاوكةنةوة

من وةك ئثوة دةمةوث شثواندين .پاكبني ومة لة تاراوگة بةرةودوا دةذؤين ،گةرچي ناسراو و ذابردوئث
و زمانيان وة نةبثتة سةرةتايةكي تاص و مرؤضي ئثمةش دةروون * كوردستاين نوث*ذاستيي لة الپةذةي 
 لة لوتكةدا هيواخوازم ئةم ذؤژنامة سةركةوتووة بذواي خؤي هةميشة.كةنةوة نةچةقؤ لة يةكتر تييژ

)  يةگفتوگؤيةكي ناو ئةو نيشتمانة پذ خؤشةويسيت( هبثصثتةوة بؤ خوثنةر و جةماوةرةكةي و بة
 .ذةخنةكامن وةرگرن

 .مببورن وثنةي خؤمم لةبةر دةستدا نةبوو تا لةگةص ئةم نوسينةمدا بصاويكةمةوة
 

 كاكة مةريوان ،: لثرةوة ،دةة الي بةذثز
نةكردووة لة ت لة ياد* پثشمةرگة* كة ناوي بةرز و پريؤزي سةرةتا، پريؤزباييت لثدةكةم 

سةردادةنةوثنم بؤ خةبايت ذابردووت كة هاوبةشي ئةوذؤژانة :بصاوكراوةكةتدا، كاكة مةريوان گيان 
ئةم نامة كراوةيةم بؤ بةذثزت، ئةگةذثتةوة بؤ ئةو چةند دثذةي كة لة بوويت كة ئةمذؤيان دروستكرد،

مانةكةتان بؤ من و هةموو ئةو هاورثيانةي كة دةستييان لة كار كثشاوةتةوة دةستةي بةرثوةبةري نيشت
بثگومان وةك خؤشت ئاماژةتپثداوة لة .بصاوكراوةتةوة)پؤصا سةعيد(كاك،كة بؤ وةصامي نووسينةكةي 

زؤربةي زؤري برا هاوكارةكان ئاگاداري . چاوپثكةوتنةكةتدا، كة بةذثزيشت لة دةستةي بةذثوةبةردايت
زامن بةذثزيشت ئاگاداريت يان ية نني كة بصاوكراوةتةوة بة ناوي دةستةي بةرثوةبةرةوة،ئيتر نائةو نامة

ن لة بةشي دةستةي بةذثوةبةر، لثرةدا هةندثك وئةوة وةصامم بؤ نووسيو! نا؟ ئةگةر بةذثزت ئاگاداريت 
دايكم  ،بوومكة مناص:(ثتئةص) 3(پيكاسؤ، براي ئازيزم .ذةخنةم لةسةر ناوةرؤكي چاوپثكةوتنةكةتة

ش،بةصام من ويستم )قةشة( كة بويتة ذاهيب ئةبيتة اصيش،ذكة بويتة سةرباز ئةبيتة جةن: متوپثيئةو
سث ساص بثت چؤن برا گيان ،مثژووي تةمةين نيشتيمانثك كة ). بومة پيكاسؤ،يي كةچ،ببمة وثنةكثش

تت خستؤتة ساصثكي ئةسريتةوة؟ چؤن ئةو دصسؤز و بةذثزانةي كة جثگة دةستيان ديارة خؤ
سياية باشتربوو ،كاكة مةريوان وجثگاكةيان،گةر لة تةمةين چوار پثنج مانگي كاركردين خؤتةوة بتنو

: وةت پثئةصثم بؤ زانياريتبصاوكرا2،لثرةداباشترة وةك لة هةليسةكة پثمواية بؤ خؤمان بگريني  ،گيان 
 .بةذثز كاك سريوان رةووف نووسيين  4الپةذة 22.8.2003ذؤژي 3151ژمارة*كوردستاين نوث* بذوانة
 84لة ئةصمانيا دةريدةكات الپةذة) ك.ن.ي(ري وةرزي كة ذاگةياندين رثكخستينگؤضا* پثشهات* بذوانة
،خؤ ئةم بةذثزانة پثشمةرگةي دثرين و دصسؤزي ةمحةدنووسيين بةذثز كاك خاليد ئ 2003ي12مانگي

: شترنةبوو گةر لةو خزم خزمثنةيةبا.گةل و هاوكاري ژوورةكةشن، بزانة ناوي بةذثزتاين تياية؟ 
ت )پسپؤذثكي مثژوو(مامؤستايةكي زانكؤ،خوثندكارثك، هونةرمةندثك،يان  پثشمةرگةيةكي دثرين،

بةصث ئاماجني : بكردايةتة مثواين ئةو نيشتمانة بؤ گفتؤگؤ كردن لة گةصيان؟ ئةوسا ئةمانتواين بصثني 
ةوة و دةرةوةي كوردستان ،يةك دةنگي شةقامي گرثداين دةنگي ذؤصةي كوردة لة ناو(ئةو نيشتيمانة 

پثكةوتنةكةتدا  ئاماژةت بة باخچةي مناصان كردووة لة چاو.!وةك لة چاوپةكةوتنةكةتدا هاتووة) كوردي
كاك نوعمان قاسم ،كاك دارا (ن و باخچةي مناصانةية پثشنياري، ئةو جيهازم، بةذثلة دامةزراندنيةوة
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ي كچي من كة تةمةين ) مينا( پثش لةگةصك خوشكثكي چاالك هاتةيش وة)ذاز ذاز( بوو،خوشكة) ،بةندة
مينا تةمةين كاركردين زؤر لة ! هةشت ساص بوو تا ئةو باخچةية بةذثوة بةرن ، ئةزاين كاكة مةريوان 

بةذثزت دثرينترة، نةك تةنيا لة باخچةكة بگرة لة مةصبةندةكةش بة بةشدارييةكاين بة سروودي 
 لة دةرةوةي ةمينا دةنگثكي مناصي كورد بوو.مامة :ذثكان و براياين دةگووت؟ بة هةموو هاونيشتماين 

 ئةي ئةو مناصة خچةيةي بةجثهثشت،ئةي ئةژي گوص،، باشة با بزانني مينا بؤ ئةو باوصات
 لة گةص رثزم بؤ خوشكة !چاوگةشانةي تر؟ بؤ ئثستا لة باووكساالري مسثص زل مناص دثنة ئةو باخچةية؟

گةر ئثمةي گةورة خؤمان دةرخةين ، بؤ كةمثكيش . ششي كردووة كة باخچةكة نةكةوثتذازذاز كة زؤر كؤ
لثرةدا هؤنراوةيةكي مينا ت بؤ ئةنووسم كة خؤي نوسيوثيت و هةميشة بؤ ! مناصثكي كورد دةرنةخةين

      :ذاكثشاين مناصاين كورد لة باخچةكة ئةخيوثندةوة
 ة  وةرنةوة وةرنةو                          

                              مناصينة وةرنةوة 
                             ئةوا ميناكةي خؤتان 
                             دياري هثناوة بؤتان 

 
، ئثمةي گةورة گةر خؤشةويستيمان بؤ مناصان نةبثت چؤن بؤ خؤمامنان بةداخةوة كاكة مةريوان

 2001ساصي* كوردستاين نوث* بروانةةو برازايةي خؤت بناسيت، ةوثت ئگةر زثاتر ئةت.ئةبثت؟ 
 بةرنامةي بةرةو ذيفراندؤم، ،بذوانة چريؤكي ميناي چكؤالنة كة پثشكةش مينا كراوة، بذوانة7مانگي

، لة سةر ئؤتؤمؤبيلةكاين ئةو باين،بپرسة لة هةفتةي بةرةو رةفراندؤمي شاري هةصمةت و قور) 4(
 .پثشكةش ئةكرا) ذيفراندؤم(  دةنگي مينا و ماريا ي خؤشكي بة سرووديبزوتنةوةية كة بة بصندگؤ

كاكة مةريوان گيان هيوادارم بتوانيت لةو نيشتمانة پذ خؤشةويستييةدا ذؤصثكي باش  ببينيت و ئةو 
پثشمةرگة و ئةو خوشكانة و ئةو مناصة چاوگةشانة هبثنيتةوة ناو ئةو نيشتمانة پذ خؤشةويستيية و 

  .يتفتوگؤيةكي ناو نيشتمانةكة وةرگرنامةكةشم بة گ
بة هيواي گةشتثكي پذ تةندروسيت و شادوماين بؤ خؤت و هاوسةر و منالةكانت لة كوردستاين 

  .خؤشةويست
 

پؤصا ،،ةالي كاكة لثرةوة دة  
 گةر خزمةيت  مرؤضي خؤم و بةرزذاگرتين خةبايت گةمشردةكاين گةلةكةمان و  پؤصا ،ةبراي بةذثزم كاك

ذاكثشابثت بؤ نزيكبوونةوة لةو ئاستثكي بةرزي ذؤشنبريي و تينوي سةربةخؤيي ووصاتةكةم مين بةرةو 
ةوشثتةوة، هةرگيز كؤالرة نةبووم بة دةست قژ درثژ و ئامسانةي كة وثنةي گةمشردةكاين تيا ئةدر

 تةنيا رؤحةكةم بووة بة بث پةيت ئةم و ئةو، وةك پةپوولة لة سةر مششثر بة دةستةوة ، ئةو كؤالرةية
لةوثوة بةيةكةوة گرياوين بؤ ئةو نيشتمانة وثرانة ، گةر .شاين ئةو گةمشردانةوة نيشتؤتةوة 

زؤر گرنگ ين ية الم بينةر چةند تثدةگةن و چؤن هةصيدةسةنگثنن ،دةرهثنةري من گةمشردةكان بووبن ، 
 گةر وةك ةها بةرثزي تر ئةو ذؤصةيان بينيوة لةو ئامسانة وةك ئةكتةرثك  خؤت و چةند،پثش من

لة ناوةرؤك و هةرچةندة  . ينگرنگ ئةوةية ئةكتةرثكي سةربةرز و سةركةوتوبوو.ثتابفليمثك سةيركر
 .نووسينةكةت بة ذاست و هةصوثستثكي ئازايانة و ئازادانة وةردةگرممةبةستت تثگةيشتووم ، 
  ئةوةي پثشنووسراوةن  و ئةوانةي كة ئاگاداري ئةو ي مةصبةندووسةرلثرةوة دةچينة الي ن

 ،كرثتةوةبصاو
 بؤ ئةو چةند دثذةي كة بة وةصامثكة ،ئةم نووسينةم: مةوثت ئةوة بصثم بؤ خوثنةري هثژاسةرةتا، ئة

 ،ارم لة هةموو هاوذثيان ئثمةيان پثناسة كردووة، داواك، ناشرينترين شثوةي پثناسةي سةردةمناذةواو
نةكردن بة گياين ئاشيت و برايةيت  وةصامةكة بة گةورةكردين كثشةكان و خةندةي دوژمن و هةست
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وة تا چةند دثرثك  70ئةوچةند دثذةش ئةتوانن لة بصاوكراوةكةياندا بيخوثننةوة لة دثذي.وةرنةگرن
ة، خؤمان  ئةو ئةدمينانةي كة ئثستا نابينرثن لة مةصبةندةك(:،بة كوريت و كوردي ئةصثنپثش كؤتايي

دةرمان كردوون و ذثگامان پثنةداون كة بةذةصايي و قسةي نامةسئوالنة بكةن و بؤ ميزاج و مةرامي 
و پثيناوترثت گياين بةذاسيت ئةمة هةصةيةكي گةورةية . )كةسيي خؤيان كاريان كردووة

اين برايةيت،هةرچةند ئةو چةند دثذة زؤر كةس ئةگرثتةوة،كة هةموويان پثشمةرگةي دثرين و كةس
دا ناوي من هاتووة ) پؤصا( دصسؤزن، خوشكاين پاك و بثگةرديش ئةگرثتةوة،بةصام لة نووسينةكةي كاك

منونةيةك بؤ ئةو ، ئةمانيش بة تريثك چةند نيشانثكيان پثكاوة، بؤية منيان بة تايبةت كردؤتة 
 . بةذثزانةي تر 

للةسةرمان بة خذيي هةصكةوتووة ئثمةي مرؤض كة*:ئةصثت) 5(يفرانسيس پيكابيا ، هونةرمةندي فرانس
 بريكردنةوةي ئثوة يةك بةذاسيت*. بتوانثت ئاراستة و ذثذةوي خؤي بگؤذثت)بريكردنةوة(بؤئةوةي
 تةريب واية ، بةذاسيت كةللةي سةرتان يهثصدوو بةذاسيت بريكردنةوةتان وةك  ،ئاراستةية
ئةيكةنة ئةو ژوورةيان كردووة ئاخر چؤن هةموو ئةو كةسانةي خزمةيت ذثبازي شةهيدان و .الكثشةية

 خؤمان لة خزمةيتئةو هةموو ماندووبونةمان و !قورباين بةرگريكردن لة خؤتان بؤ وةصامي كةسثك ؟
رگيز ناگوجنثت لةگةص ئةم ووشة بؤگةنانةي ئثوة هة! پثناو خوثين ئاصي ئةو شةهيدانةدا ئةسذنةوة؟

نيشتمانة پذ ( كة پثشذةوي ئةو شةي كةسانثكةوئاخر ئةمة كةي و*!.پثشمةرگة*بريكردنةوةي
، باشة چؤن ذثگاتان دابووم  نوسيووتانة وايةئثوةباشة گرميان ئةوةي ! بن) يةخؤشةويسيت و گفتو گؤ

ساصثكي ذثك كارمةند و ئةدمني مب لةو نيشتمانةدا؟ خؤ كةمسان نامؤ نةبووين بة يةكتر، يان ئةوةتا من 
ئةگةر نا، چؤن نگدانةوةي ئاماجنةكاين ئثوةبووين؟نة و ذةو ئةو هاوذثيانة لة ئثوةوة فثر بووين و ئاوث

ئاخر خةصكينة مثژووي ساصثكي ئةو گةمشردانة بة تاريكي و ميزاجي كةسيي و بةذةصايي بةذثوة چووة؟ 
 بث بةرامبةر ،پزيشك و پسپؤذ لة بوارةكاين زانست و كةسايةيت ،كةسثكي بةذةصا چؤن ئةتوانثت
صةكةي خؤي و خزمةيت كةسي خؤيي و ئةو ژوورة بكات؟ ئاخر چؤن امئةصمان و دؤسيت كورد هبثنثتة 

نا ،كة بانگهثشتم كردة ذثزثكتان بؤ بةذثز پثشمةرگةي دثرين و كةم ئةندام ،كاكة هيوا شةفيق دانة
مةصبةندةكةو شةوثكمان بؤ ذابردووي ژياين خةبايت بة خؤشي بردة سةر و زؤربةي هاوذثياين خؤي 

دصسؤزة، ئاخر ئةمة ، ئةو پثشمةرگة دثرينة ة هةمان شثوة كاكة ئاالن شةوقي ب!دؤزييةوة لة تاراوگة
 باشة خةصكينة .؟كةننا شةرم چؤن، ةو مةزاجة بثت كة ئثوة مةبةستانة، ئةمة مةرام و ئبةذةصايي بثت

لة كوردستان بانگهثشكات بؤ ژوورثكي ناو بةذةصا چؤن ئةتوانثت هونةرمةند و مامؤستاي زانكؤ 
 لةو ژوورة ناو  لةگةصتان گياين خؤدةرخسنت و بةرژةوةندمي نةبووة بؤية جثگام نةبؤتةوةپالتالك؟من 

هةموو ئةو هةمم بووة ، وبةندةكة كاري دوصدواي كاركردن و ماندوبوين خؤم  بؤ خثزامن ، مة .پريؤزة
يوةتةوة هاورثيانة ماون و با خؤيان بثنة دةنگ ئةگةر واين ية ،ئث خؤ ذؤژثك لة ذؤژان قژي خؤم نةذن

نازامن ئةو بةرگرييةي لة ئثمةتان كردووة كة ! ئيتر نازامن بؤ تاوانبارمان ئةكةن! بؤ پارچةيةك زةوي 
 ،يان رازاندنةوةي بؤچي كاك پؤصا ئثمةي بة كؤالرة پثناسةكردووة، خؤصثكة بؤ چاوي خوثنةر

ان؟ گةر ئثوة ،ئثمة ، يان گوصثكة و لةو نيشتمانة پذ خؤشةويستيية ئةيدةن لة سنگمنووسينةكةتانة
پثناسةكةن بة بةرةصا و كةساين ميزاجي ، بؤ ذةخنة لة نووسةرثك ئةگرن وامان پثناسة كات؟ ئةمة 

 نووسراوةكةتان بةناوي دةستةي بةذثوةبةرةوة بصاوكراوةتةوة ، واتة هةموو .هةصةي نوسني و وةصامة
 نةناسراو و كةسثكي تر تثناپةذثت ئةو كةسانةي كة ئةدمينن ، هةرچةندة من گومامن نيية لة نووسةري

، بةصام با بزانني ؛پرسثكتان بةو كةسانة كرد كة مثواين ژورةكةن ،كؤبوونةوةيةكي دمثؤكراسيتان كرد 
، باشة لة جيايت ئةم ، ئيتر ئازادي چي و خؤشةويسيت چينةخثر: موو ئةدمينةكان؟ بثگومانبؤ هة

! ناوخؤدا دةرنةچثت و رثگاچارةيةكي بؤ بدؤزنةوةنةتانئةتواين كثشةكان لة، ووشة هةصبةسراوانةتان
شثرزاد ( پثشمةرگة دثرينةكان و بةذثزانئةي كامةية نيشتماين گفتو گؤ؟ كةس نيية هاتبثتة ژووري
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باشة با ئةوان ئةو ناناسن ، ) كوذي ذواندزي،هةژار، رزگارزاهري تاهري ،نوعمان قاسم ،كةركوكي، 
كي كراوةدا كة هةموو كوردثكي دصسؤز كؤكاتةوة بة هةموو من ئامادةم لة ژوورث. پثناسةية بكةن

ذاستة ئثمةش لةناوخؤماندا هةصة و . بريوبؤچونة جياوازةكانيشةوة،با ئةوان ئةو پثناسةية بكةن 
كةساين دصسؤز بة بةرةصا كثشةمان هةبووة، بةصام كةس بةرةصا نيية بةذثزان ، بةذةصا ئةوانةن كة 

ؤپةرست و ئاژاوةگثذن ،ئةوانةن كة پشتيان كردؤتة كؤمةصگاي خؤيان و بةرةصا ئةوانةن كة خ .دةزانن
رگةي دثرينن ئةو پثناسةية با ئةم بةذثزانة كة ناسراو و پثشمة. وةفايان نية بؤ خوثين شةهيدان

، -مري– شثخة،مامؤستا جةمالدارا، كاك  ،كاك خاليد، كاك مةريوان،كاك سريوان،كاك شاباز(بكةن
، كاك مةشخةص، كاك كامةرانة سوورر، كاك نةبةز ،كاك شثركؤ،كاك سابري،كاك كؤمار، كاك تيما

كةوة،با ئةوان چةندةها بةذثزي تر،ئةم بةذثزانة كارمان كردووة بة ية) هاوذث كرثكار، كاك شةهريار
،خؤ زؤربةيان ئثستاش لة مةصبةندةكةن ،با هةموو ئةو ذؤشنبري و هونةرمةندانة ئةو پثناسةية بكةن

 با كاك چنارؤك،، كاك سلثماين، كاك جيضارا،ئامؤزا،ثناسةية بكةن، با كاك هةژانةو پخؤيان ئ
، با هةموو ئةو كةسايةتيية بةذثزانةي تر كة  پاكانةي كة لة مةصبةندةكةدابوونهةموو ئةو خؤشكة

ئةوانةي كة ناوم هثناون .  ژوورةكاين تر كة من دةناسن ئةو پثناسةية بكةن دصسؤزن و كارمةندن لة
ويان كةساين بةذثز و يةكتريش ئةناسني لة نزيك و لة پالتالك، ئةگةر ئةوان ئاگاداي ئةو هةمو

نازامن ئةم ئاژاوة گثذيية بؤ؟ . نوسينةي ئثوة بن پثش بصاوكردنةوة، كاواتة ئثوة ذاسنت و مايف خؤتانة 
ريي بؤ وا لة مرؤضةكان ئةكةن لةيةكتر دووركةونةوة چةندةها هاوذث و كةساين باش و ذؤشنب

، ئةو تةكنؤلؤژياية تاكو ئثستا لثي تثنةگةيشتوين ان بة ترسةوة ناوي پالتالك ئةبةنگةلةكةم
بةم ) د ذاگرتين رؤحي بةرزةفذي شةهيدانپاك و بثگةر( ، ،با تريؤري فكريي نةكةينة ئامانجبؤچيية

 بروانامةي شثوةية نابثتة سابات بؤمان ،با گياين ئاشيت و برايةيت و گفتو گؤ بكةينة ئامانج،با
با يةكتري نةشكثنني ، با .،ئاشيت و دمثؤكراسي ،مايف مرؤض،وةرگرين، نةك بروانامةي بةرژةوةندي

، كوردستان پثويسيت بة  ماصثكي جواين كوردانة دروستكةين، باهثصنيبتوانني ئةم پةرتپةرت بونةمان نة
 و ةكان كةينة چاالكي، با هةستكردين ئةركي لثپرسراوثتيمان هةبثت نةك كارة بچوكمانةوهةمو

 با .ذشي نةتةوايةيت، با ئةو نةخؤشي خؤخؤريية لة گياين خؤمان دةركةين ؤداستانثكي گةورةي ش
ةكةمان بة كةمتر با بةرامبةر ،لة واتاي ئازادي ذادةربرين بگةين، با وانة لة ذابردوومان وةرگرين

تمانةكةمان،با خؤشةويسيت راست و با ببينة پردثكي ئاوةداين و بوژانةوة بؤ نيش ،لةخؤمان نةزانني
با ببينة ئاوثنة بؤ  ،ينة پثشذةوي هؤشياري و مثشكي نوثتةواو كةينة ئامانج نةك بصاوكراوة،با بب

تمانة وثرانةكةماين با مناصةكامنان بكةينة گوص و پثشكةشي خاك و نيشسيماي جواين كوردايةيت،
 .اپؤشراو تا بذزثن و لةناو چن با مةجنةص و سةرقاپةكة خبةينة چاصثكي قووصي د .كةين

 مردن و سةرشؤذي بؤ دوژمناين گةل و نيشتمان ،
 بژي ناوي پريؤز و دصسؤزاين مةلبةندي پثشمةرگة دثرينةكان،

 سةروةري بؤ گشت شةهيداين ذثگاي ذزگاري  كوردستان ،
        .  هةر شةكاوةبثت ئاصاي بةرز و پريؤزي كوردستان
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