
 
نثت كوردستان  بةذثوةبةري  لة  ذثزلثنان  بؤ  وشةيةك  قةرةداغي...  چةند    مةهاباد 

  
بثت پريؤز  هةمووان  لة  هةمووان،  نثيت  نثت،  كوردستان  ساصيادي  كة . پثنجةمني  دا  وا ذؤژثكي  لة 

و  كار  لة  ذثز  ئةوپةذي  كة  خؤيةيت  كايت  سايتةية  ئةم  دةستبةكاركردين  پثنجةمي  ساصذؤژي 
خؤ مرؤضة  ئةو  بخةبايت  پاداشتگرينبةخشة  چاوةذوانيكردين  بث  و  ماندوونةناسانة  كة  ئةم    

بةرپرسان  بة  و  يةكتر  بة  دةنگةكان  گةياندين  بؤ  سةكؤيةكي  و  ذادةپةذثنث  نةتةوةيية  ئةركة 
كردووة و . فةراهام  دةگرم  سنگةوة  بة  فارس  عومةر  كاك  بؤ  ذثز  دةسيت  خؤمةوة  الي  لة  من 

سنگ و  پشوودرثژي  هةموو  ئةو  دةكةمئافةريين  لث    .فراوانييةي 
كةموكوذيي  كة  سايتانةي  لةو  يةكثكة  بةألم  كةموكوذي،  بث  بة  نيية  سايتثك  نثت،  كوردستان 
بةرچاوي  خبرثنة  بنياتنةرانة  تثبيين  و  سةرنج  بة  دةكرثت  كةموكوذييانةشي  ئةو  و  كةمة 

بكات چارةسةري  ئةويش  و  زؤر . بةذثوةبةرةكةي  سايتانةي  لةو  يةكثكة  نثت  كوردستان 
زؤر ئا سايتةكة،يةكجار  خودي  ئامارةكاين  پثي  بة  و  باوةذة  جثگةي  و  دةكرثت  لث  رةزووي 

دةكرثت تث    .ذووي 
دا  نثت  كوردستان  لة  شانازييةوة  بة  و  بةردةوام  كة  نووسةرثك  وةك  و  خؤمةوة  الي  لة  منيش 
پثنجةمني  پريؤزبايي  وثذاي  گةياندووة،  گةلةكةم  بة  خؤمم  دةنگي  و  بألوكردؤتةوة  بةرهةمم 

دةكةمسا فارس  عومةر  كاك  بة  پثشكةش  خؤم  سةرجنةكاين  و  تثبيين    :صيادي، 
دميوكراسي: يةكةم سةرةكييةكاين  پرنسيپة  لة  يةكثكة  ذادةربذين  بة . ئازادي  كؤمةصگةيةك  هيچ 

بدات خؤي  ژيريي  بريو  بة  گةشة  ناتوانث  ئازادي  نؤرمي  پيادةكردين  نةچثت . بث  بريمان  بةألم 
ذةها  دةستةواژةيةكي  ذثژةييةئازادي  تر  دةستةواژةيةكي  و  دياردة  هةر  وةك  و  وةكو . نيية  من 

مرؤضانةي  هةسيت  كة  ئازادة  ذادةية  ئةو  تا  مرؤض  واية  باوةذم  بةألم  سانسؤرم،  دژي  خؤم  تاكي 
نةكات بريندار  دي  بار . ئةوي  و  جار  نثت  (كوردستان  جار( زؤر  واي ))نةك  نووسيين   

هةستذو دةستةواژةي  تيايدا  كة  نووسينة بألوكردؤتةوة  ئةو  و  بووة  تثدا  دصشكثين  و  شثن 
بةصكة  مةدةنييةوة،  گفتوگؤي  يان  ذادةربذين،  و  بري  يان  ذةخنة،  خانةي  ناو  نةچووةتة 
حيزبثك،  بؤ  كةسثكةوة  لة  يان  تر،  كةسثكي  بؤ  كةسثكةوة  لة  بووة  جنثو  لة  پذ  مؤنؤلؤگثكي 

هتد و  گوومت. ذثكخراوثك  فلتةرثك وةك  ئةوةدام  لةگةص  بةألم  سانسؤرم،  دژي  تةواو  لة من   
پاكژذاگرتين  و  بريوذا  ئازادي  بينيين  بةذثژةيي  و  دميوكراسي  پرنسيپي  بةرزذاگرتين  پثناوي 
شاشةي  سةر  نةذژثتة  و  خبوات  گيري  سوكايةيت  و  جنثو  فلتةرةدا  لةو  و،  هةبثت  كوردي  زماين 

كوردستان  .نثت ذةنگيين 
ئةو : دووةم كورد هةموو  كؤمةصگةي  بةمةدةنيكردين  و  دميوكراسي  بؤ  خةبات  كة  دصسؤزانةي 

مةبةستة  ئةو  بؤ  ذاگةياندنةوة  كةناصةكاين  ذثگةي  لة  كة  ئةوانةي  تايبةتيش  بة  دةكةن، 
لةو  كليليية  و  گرنگ  چةند  زمان  ذؤصي  كة  بن  ئةوة  ئاگاداري  پثويستة  تثدةكؤشن، 

ئة. پةيوةندييةدا بؤ  تثكؤشامن  خؤم  تاكي  وةك  نؤرم من  بة  ببثت  ذةخنةگرانة  تثذوانينثكي  وةية 
لة  دةكةم  ذةخنةگريش  ذووناكبرياين  چاودثري  هاوكات  كورددا،  كؤمةصگةي  ذووناكبرياين  ناو  لة 

دا زمان  بةكارهثناين  تثذوانينثكي . چؤنثيت  بة  ذووناكبري  گرووپثك  كة  خؤشحاصيية  جثگةي 
بة مةخابن  لث  ذوو،  دةخةنة  بؤچوونةكانيان  بة ذةخنةگرانةوة  هثژايانة  ئةو  زؤري  هةرة  شي 

دةپةيضن باوكساالرانة  ئةوة . زمانثكي  بةألم  بپةيضث،  چؤن  بصث  خةصك  بة  ناتوانث  نثت  كوردستان 
زمانثكي  بة  نووسينةكة  كة  بثت  ئةوة  بألوكردنةوةي  مةرجةكاين  لة  يةكثك  كة  بكات  دةتوانثت 

نةبثت تثدا  باوكساالرانةي  ئيماژي  و  نووسرابثت  اليةن  جنثودان ئاشكر. بث  جؤرثكي  هةموو  اية 
بةرةو  ذةويت  بة  زيان  زؤريش  و،  باوكساالرييةوة  زماين  خانةي  دةچثتة  پثكردن  سوكايةيت  و 
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دةگةيةنثت و . دميوكراسيبوون  غةفصةتةوة  كةوتؤتة  وا  نووسيين  لة  جار  هةندث  نثت  كوردستان 

كردؤتةوة   .بألوي 
بنا: سثيةم قوصبوونةوة  و  ذامان  و  ذاوثژ  دميوكراسيدا  دةستةيةكي . غةينيلة  هةبووين 

چارةسةر  هةية  كة  كةموكوذييةي  چةند  ئةو  دةتوانثت  هاوكاري  و  ذاوثژكاري  بؤ  ذووناكبري 
  . بكات

و  خؤي  بؤ  سةركةوتن  هيواي  و  فارس  عومةر  كاك  خةبايت  و  كار  بؤ  بثپايان  ذثزي  دووبارة 
هةمووان نثيت  نثت،  كوردستان  بؤ    .بةردوامي 

  


