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  هاب شاه محمدهاب شاه محمد  وهوه ...  ... کانی داهاتوو؟کانی داهاتوو؟  بژاردنهبژاردنه   هه هه   له له  داندان  ان نهان نهیینگدان نگدان   دهده
  

بروزۆری   زه  رۆژی بت دوور له زووی وابوو که کی کورد ئاوات و ئاره  خه مژه رله هه
و  ئستاش پاش رزگاربوون له، اری بکاتیکانی د وه ران بتوان دوارۆژی خۆی و نه رکهیداگ
، مانی کورد درووستی کردبوو عس بۆ مان و نه  رژمی به ی که شانه ره  و ههیترس موو مه هه
کانی مانگی  بژاردنه  هه ا لهی ئا  که هی وه ش ئهیو ئه،  وه بته روومان ده ارک رووبهیپرس

زای و  ی ناره که ڵ ده گه ان لهی  قسه ی که وانه  زۆر له ارهید.  ان نهین یی نگ بده داهاتوو ده
ردوو   هه تی کوردی له سه  دهناو س له ندێ که  هه ی که و باره برن له رده  دهانیی خۆی گله
  هیند وه رژه ستی پاراستنی به  هه ت و دوور له قه  سه کاره  و به،  انهیکه خولقانوو شه به

ان یمک  خه  تاکه که،  انهی  هه ی که و پۆستانه  ریگای ئه  لهل و وت گشتیکانی گه
  .  کانه سکه  ته هیند وه رژه به

، ن کان بکه بژاردنه  هه شداری له ن بهیین کرت ئاماده ان لیدهیاری پرس ی که وانه زۆر له
رفان یرکی گ  خه زانن که  ده سانه و که هزکردنی پۆستی ئه  به ان بهینگدانی خۆ  ده چوونکه

وان  نگی ئه  ده ن که که ده  وه باس له.  کوردستانکان  ناو هیزه ن لهیی نده پرکردن و کاری گه
انی ینھا ز ش ته نگدانه و ده ئه، واو وتۆی نابیت بۆ گۆرانکاری ته چ کارتکردنکی ئهیه
  . ک قازانج  دوارۆژ نه بت له  ده دواوه به
موو وتانی  ک هه وه، ران رکهی داگ زگاربوو له ریم هیھانی سیی وتانی ج  زۆربه ارهید
ی  وجۆره ی له کشه، راست تی ناوه ت و رۆژهه ای رۆژههیقا ئاسیرف ئه، نییکانی التیمر ئه
اسکان و ی س هیاواز له گۆرانکاری ج م به به،  بووه  هه کوردستان  له وه  پشه ستا هاتۆتهی ئ که
ستمکی یبووی س روان و قه ش چاوه ب ئمه کرێ بن ده نا هیبۆ، مرۆ موکراسکانی ئهید

ری  باوه، نان ی ده  تاکو ئستا پوه ن کهیی  بکه و وتانه ی ئه وکاته رانی ئهت و ماو قه سه
  .  هشتووه اک نهیدلۆجیچ ئای ه ان بهیشیک خه
نی و  ده ستمی مهیگاو س اتنانی کۆمهی بن  که هی وه ن ئهیوتوو ری رکه سه موو له ی هه وه ئه
   که پکهیکو پرنس به، دی ز ناته ر کاغه سه هپاندنی ل ورۆژک و سه  شه نھا به موکراسی تهید
ی  شه گه، تی هی ی کۆمه شه گه، رییئاستی رۆشنب، ڵ ی کۆمه رده روه  جۆری په ندی به وهی په

ران یرۆشنب، موو پسپۆر باتی بووچانی هه ب خه  ده هیبۆ،  نده  به وه  زۆر شتی تره ئابووری وه
نجام   ئه و کاره ن ئهییت ب سه روانی ده نھا چاوه رێ تهناشک،  ستهیتی پو لهیو دسۆزانی م

  .  هیگا و کۆمه  له شیکه ش بهیت سه  ده چوونکه، بدات
ی  هیمانتی و هاوپه ش بهیو ئه،   هاتووه اسی تازهیرووی بارکی س کی کورد رووبه مرۆ خه ئه
نی  هیال. ان سوونییبت   عهینی ش هیچی ال، ناو خۆ کات له بی درووستی ده ره نی عه هیال
حزب ، ) مجلس االعلی(. ک ی وه ره وه هزی گه  سی   له  چوونکه هزتره  رابردوو زۆر به  له عهیش

ر کورد و   سه نه  بخه وره ان فشاری گهیموو هه شتوانن به ده،  در پکھاتووه  گرووپی سه  وه دعوه
ازن ین کرد به ان نهیبژاردن شداری هه  به پشتر نی سوونی که هیال. کان ر خواسته به رگربن له

  .  وه راقی گرتۆتهیی ع انهیو گۆرانکار  بۆ رگاگرتن له وه  پشه  هزکی باش بنه به
وتی  سکه ن بۆ ده که ڵ کاتدا پشبرک ده گه  و سوونی له عهینی ش هیردوو ال رچی هه گه ئه
ش یکورد. ن مان و بکشهی کانی هاوپه لی کورد و خواسته سه مه م له به، ت سه اتری دهیز
زموونی سانی رابردوو   ئه چوونکه،  نه هیو دووال ی ئه شهیم  دۆستی هه ت ناتوان بب به قه

ک سای رابردوووی  هیی  ماوه له.  نه هیو دوو ال  بۆ ئه هییری کورد ی باوه ن نموونهیباشتر
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، دی هاته کانی کورد نه وتکراوه  زه  مافه چ کام لهیان پشتری عالوی ه، یری عفه تی جه حکومه
  . بنی داهاتوودا پ راز ئاسانی له ش ناچ وا به وه له
کی  خه،  وه  پشه چنه نگ نه ک ده هی  به کانوه موو هزه  هه به، ر بت و مای کورد گه ئه

، ن که کان نه ردنهبژا  هه شداری له ی کوردی به دارهیردوو ئ  هه  له وه  کردنه ک تۆه ش وهیکورد
ر  سه ی زۆر خراپ به که نجامه  ئه بت که  ده وره دوارۆژ کورد تووشی شکستکی گه وا له ئه
،   کوردکه ته سه ردوو ده نگدانن بۆ هه ده ی دژ به وانه زۆر له.  وه شکته موومان ده هه
مووکۆری  ی و که نده  کاری گه  له هی ان ههیست  ده ی که سانه وکه تی ئه سه وێ ده انهینا

کی کورد  کانی خه نگی تاکه  ده شدان که ره و باوه له، اتر بتیتگوزارکانی کوردستان ز خزمه
  .   کوردکه دارهیردوو ئ ناو هه کات له هزده کی خراپ به نھا پۆستی خه ته
   هزه  وهسالمکانیئ، پارتی، کتی،  کانوه موو باه  هه به، رانی کورد  سه ستهیپو
کردنی  شداری نه  به چوونکه، ن هیزبکه ان بهیمانتی خۆی رچی زووتر هاوپه  ههاسکانی تریس

  کات له  بۆ کورد درووست ده وره  شکستکی گه هیمانتی و هاوپه  له نانه هیم ال ک له
نی  هیندێ ال هه  دان به نه ست رگه به مه، کانی رابردوو ه  هه نان به دان نه. کان بژاردنه هه

  اردان لهیشداریکردن و بر  بۆ به وه ی کوردستانه که وره  گه ردوو هزه ن هه هیال کوردی له
  . کان بژاردنه  هه کات له رت وبوی ده کان کورد دووچاری په موو کاره هه
م   له هی ئستۆدا ی له وره سعوود بارزانی کارکی گه رز مه به، رمی کوردستان رۆکی هه سه
ن کات یزووتر  به مووالک که ر هه  بۆ سه موو شتک فشارهنانه ش پش ههیو ئه،  کاته
ی مای کۆرد ب  هیرت وبو م په ی ئه وه  مانه چوونکه،  وه ک بخرته هی  که دارهیردوو ئ هه

ردانی  رمی کوردستان سه رۆکی هه بت سه ده.  کی کورد درووست کردووه ناو خه ئوومدی له
  نگی کورد له کخستنی ده هیو  وه و گوندک بکات بۆ کۆکردنه وره موو شارکی گه هه
  توان فشار بخاته بژاردراووی کوردستان ده رۆککی هه ک سه ش وهیوو ئه، کان بژاردنه هه
  . ماتیی هاوپهکگرتن ویکان بۆ  نه هیموو ال ر هه سه
ک  نه،  وه کرته کی کورد کۆده کانی خه اکهکانی داهاتوو الی ت بژاردنه  هه نگ کورد له ده

ان یورووپش ان و دهینھا خۆ  ته هی ن مه ان بهیشیر ی باوه وانه ئه، سکانی س نه هیالی ال
ب   ده هیبۆ،  هی دوواوه ی به وره ت ماورانی گه سه  ده ک له پشتکردنی خه. تنن ه خه ده هه

مخۆرو   خه کی به  خه دی که  بته وه سکه ن که هیال  لهت سه ر ده رامبه کی به ی خه متمانه
سۆزی خۆی بزانکی وه که. دبه رۆکی کوردستان ده ک سه س و کاره موو ئه ر هه رامبه توان  

   . سووابکاتیدرێ ر نجام ده  ئه  وه سه ندێ که ن هه هیال ی له ناراستانه
کی  توان خه  کوردستان دهکانی ارۆچکهموو شارو ش ردانی هه رگای سه رم له رۆکی هه سه

  که دارهیردوو ئ ر هه رامبه  به ان دروست بووهیی ال هیوایرانی و ب ه گهیو ن زۆر له کورد له
زگا حکومی  و دامووده واوی ئه مان کات داوای پاکسازی و چاکسازکی ته هه له،  وه ا بکاتهیدن

ی  وه ی و دوورخستنه نده ی کاری گه نهیم  زه  به نهایس کردوو ندێ که  هه  بکات که انهیو حزب
  ی که وه اکات لهیکی کورد دن رمی کوردستان خه رۆکی هه  سه ستهیپو. ت سه  ده ت له لهیم
، دووارۆژ  لهکان ارهیبت بۆ بر اسای دهیتکی  سه  ده مانی کوردستان تاکه رله په
. زبییسکی ح رکی تهیموو ب  هه دوورن له کهندامی   ئه بن به سانک ده ش کهیمان رله په

  .  دانت اساوهیرووی  سه  خۆی لهتی سه نک نادرێ ده هییسک و ال چ کهیه رگاش به
 یزگاکان واوی دامووده ک و پاکسازکی ته وه اچونهی کوردستانکان پ ر بت و هزه گه ئه
ن  ده و ده انهیکی داو خه  دووارۆژ بهر و وبه مه ی له نانه و به موو ئه هه، ن که ان نهیخۆ

ری  و باوه کات متمانه، بت متر ده ان زۆر که کی بۆه ی خه وا متمانه ن ئه که ج نه جبه
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 پاپشتک بۆ پاراستنی  ی ببن به وه ش بکرت لهیروان  چاوه خته وا زۆر سه ئه، کی نامن خه
  .  گشتکان هیند وه رژه به
رگای  نھا ده ک ته کانی داهاتوو نه بژاردنه  هه نگی کورد له خستنی ده نهک  هیدان و  نگنه ده
  بته کو ده به، کی کورد ر خه رامبه  به وه کاته راق دهیی ع وه ترسکانی ناوه و و مه شه ره هه

ن  ده ش پاپوه که ی ناوچه نانه هیو ال موو ئه  و هه وه ره  ده هۆی نائوومدی دۆستانی کورد له
  نھا له ش ته مه ئه،  کوردستانکان زه اتری ههیی ز وه رت و بوکردنه الن دانان بۆ پهیۆ پب

  .  قازانجی دووژمنانه
کی   خه وه سه ندێ که ن هه هیال ت له سه کارهنانی پۆستی ده ج وبه  کاری نابه راسته

اتر ی ز کان باره بژاردنه  هه کردن له شداری نه دان وبه نگنه م ده به،  ت کردووه کوردی بتاقه
. کات کی کورد ده  خه  روو له وه موو الکه  هه ش لهیترس رگای مه  ده وکاته ئه، کات ئاۆزتر ده

نگ و مای  کخستنی ده هینگ کار بۆ گۆرانکاری و پاکسازی و  ک ده هی موو ال به  هه  به ستهیپو
  . نی کورد بده
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