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  یسپ رده  بهیل ئارام عه ... ن  بکه کوردستانیبژاردن  ههیکان  سندوقهییر چاودیانی بیران نهن نو که ک داوا ده خه
  
 یانیت هاوو،راقدای ع  لهییشت گیبژاردن  ههینجامدان  ئهی وه کبوونهی نزڵ گه له: یمانسل

ک  شمان وه مجاره  ئهیبژاردن ا ههیئا: پرسن  ده،تو که رده دا ده رتهۆم راپ ک له کوردستان وه
دا  تی ساخته  وستور ف ر ده سه  لهیی راپرسی که نگدانه ک ده  رابردوو و وهی که بژاردنه هه
 ت؟ب ان باشتر دهیت کر ده
  وێکر دا ده تیریزو کان ته بژاردنه سان ههیر بزانم د گه ئه: ی وت،ر نبهرما  فه،ڵ سا33 ،ۆئاس
  نگ به چم ده  ده،م ده نگ ده چم ده وا ده  ئه، وه نه که  ده پۆکانمان ب رمهۆ ف مه ئیاتی ج له
 یرف  ونی نڵ نده شتا گهوان ه  ئه م چونکه ده  دهیسالمیا ئی کوردستان ی بچوکیکحزب"

  ."بژاردندا  هه ن لهی نیرکاریوز و ته ساخته
  
   له ستوردا که  دهی که هیی راپرس  کوردستان له کان له هتا  به رمهۆ فی وه کردنه پچ دهپ

  وه هی مباره  له، ست کردووه په  وران گهی نییتر هاووۆ ز،چوو وهڕ دا بهمسا  ئهی15/10
   لهی نده  گهی رق له:"یو وت  ئه،یرب  دهیۆ خی هییران گهیم ن  ئه راشکاوانه" ع .س"ر  نووسه
ن  هیال  کوردستاندا له  لهی انهییتگوزار و خزمه  ئهی ئاستیی خراپی رق  له،تدا حکومه  وحزب

 یئاو  وین مه باو سووته  کارهییم ک که  وهێکر ک ده  خه ش به شکه پ وه کانه ته حکومه
 ییر خراپ به ش لهیرو دواجار ماوه  جهیھمالکردنیئ  وووتڕ  راوهی رق  له، وه خواردنه

نگم  چووم ده  نه،دا کرای ت که نگدانه ر ده  بهیژۆند ر  چه  لهی هییانکارڕۆو گ و ئه که ستوره ده
ر  سه نگدان له  دهۆ بیچوون  نه  له مانهیش  په کرد که وه  لهیباس" ع .ک"ها  روه  هه،"دا  نه

ر  ک هه م نهی دواتر زان  چونکه،م نگ بده هچووم د  نه مانم کهیش په:"یوت  و که هییراپرس
ان یۆ ب  به  به،ن نگ بده چوون ده  نه ک من که  وهیرۆ زیکک  خهیکو ه  به، منی که مهڕۆف
   ." وه هی کراپ
 

 ی کردنیر چاودۆ بیانی بیرۆ پسپی بوونییستیو پ،نووس ژنامهۆ ر،یل ل عهیم جه
 پاک  ویرع  شه بازه ر  بهکورد بتوان "ی وه  ئهۆ ب هو کان دووپاتکرده بژارنه  ههیکان سندوقه

 نا ی  چاره گه ر مهۆ کۆنا بردن ب ک په  بکات نهیاری دیۆ خیۆر  ونگ  سه که رده گهب و
 ناوو ۆ دووردا بیدا  مه وا له  ئه،تب  نهییر گهیشدا کاریکی نزیدا  مه ر له گه  ئه  کهیرع شه

   که هی وایو پ شووش ئه پی بژاردنه  هه ت به باره سه ." هی  ههییر گهی کورد کاریناوبانگ
کان  کگرتووه هی  وه ته  نهیکرتۆراپ"  نمونهۆبوو ب  کورد ههی ر سومعه سه  لهیی سلبییر گهیکار
ر  گه ئه"یو وت ک ئه  وه هیۆب"  وه شه  رهیستی ل  خستهی کوردستانیمر  ههی زگاکه پارر س هه
 ی جدی به  موحاسهتوان ن نهیب  ورو کوشتۆری تی له سه ر مه به هستا لراق ئی عیک خه
   ." وه تهنر وا نام  داهاتوودا هه  لهۆ خ، بکات النه سه و مه ر ئه سه له
 
 یش پیو  ئه، هی گه پی ژنامهۆ ریر رنووسه و سه هی کهی دیکنووس ژنامهۆ ریستانناز کو به

 کوردستاندا یمر  هه بژاردن له  ههیکان ر سندوقه هس  لهیانی بیر چاود ستهیو پ وابوو که
کو  م وهۆ خ،ستا کراون تا ئی نگدانه ده  وبژاردن و هه ئه:" یو وت ک ئه  وه ت چونکهب هه
  ها خروقاتم کردووه نده  چهیچاو ره  وینیب ت، م کردووه ر بنکهۆ زیردان ک سهنووس ژنامهۆر
ا یکانن   حزبهیر نه نو  که سانه و که ن ئه هیال  چ له اوهنگدان کر  دهیکان ر سندوقه سه  له که
  ."نگدان بوون  دهیکان ر سندوقه سه  له  کهی سانه و که ئه
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 ۆ کوردستان ب نه بیانی بیر چاودێخواز اتر دهی زیری رووناکبیند وه ن  کهێو که رده ده
 ی وابوو بوونی پیداغ هر ب قهیس هات حه نووس به ژنامهۆرو ر  نووسه،بژاردن  ههیرچاود
  ک که  خه  نه وه داخه به" ت چونکهب ش دهیر باشۆ زیکیتیر نه  و ستهیو پیکش شت مه ئه
 ،نگدانن  دهیکان  سندوقهیر چاود  کهی سانه و که  ئه  نه، مه ئیت و نگدان له  دهۆوات بڕ ده

 یکتیر  نه به  ون ان بکهی که رکه ئه  انهیۆخ ربه  سه بوون که  نه تهیر و نه  ئهیرستاش فتا ئ
و  ئه ." کردنیر چاودۆنگدان چ ب  دهۆکان چ ب ر سندوقه سه ن له وت بکه سوکه  هه انهیشارستان

ک  هییانیب"ک رج  مه م به  به وه  کردهییانی بیر چاودی بوونییستیور پ سه  لهیخت جه
  ردان له ستوه  ده ت لهب  ههییند وه رژه  به ت که ب وه ره وروبه  دهیت و ت لهب نه
ان یۆ خیکست به چ مهیه  و باشیکزموون  ئه ک بن کهکان کو خه  به، که بژاردنه هه
   ."تب نه
 
 یبوون نه  و  کوردستانهیمانی ش هاوپهیو اندا ئهیتو هاوو ن  له هی  هه کهی دیک هییترس مه
 یتک هاووند  ههیچوونۆ ب  به، هی هیتمانی هو هاوپ  ئهی وه ره  دهیکان  حزبهییاخود الوازی
 یران نهوا نو  ئه،رتر بنۆز  وز بنه  کوردستان بهیمانی  هاوپهی وه ره  دهیکان ر حزبه گه ئه
و  ئه ."ن کاندا بکه  سندوقه ک له هییکار ساخته"چ ی کوردستان ناتوانن هیمانی  هاوپهیستیل

ک موو شت  هه  له،یب رده  ده وه هییڕجا ته گا  بهیکان هییران گهی ن  کهی تاکسی رهشوف
 ،ر بگرم وهنارت لیزار د  هه س گا کورتهو ر  ئهۆب  ومت ببۆناچارم ق:" وتمی پ،زاربووب

  ش لهیس که  و مان کردووه تی روویی گران، ان گرانبووهی ژ،نینز  بهی شه ک  له  جگه چونکه
 ،بژاردن  ههیرباس  سه وه  ئنجا هاته،!" ن ئازادهما که هڕ بازا هی گوا وه تهچ ناپرسیه
ن ی دابۆنم بینز به  وبا  کاره م که ک بدهن هی الۆنگ ب م؟ ده  بدهیچۆنگ ب  برا دهیکاک:"یوت

ن؟   ناکهۆشمان بیش ئ  پاره  بهیکان هیی حکوم رمانگه  فه م که ک بدهن هی الۆنگ ب ناکات؟ ده
   لهی باس  که وه وته ر کهی بیشتر پیکان  قسه،نگ بوو دهک بم  که،"م نگ ناده  ده واته که

 یۆکان پاشک  بچوکه حزبه:"ی وت مجاره  ئه،کرد بژاردن ده  ههیکان ر سندوقه  سهییکار ساخته
ش یک هییکار ر ساخته نگدان هه  دهیکان ر سندوقه سه ان لهیکان ره نهر نو گه کانن ئه وره گه
 کوردستان  بژاردن له  ههییر چاودیۆکا خیمر  ئه هیقوا هه  هیۆ ب،بن نگ ده ده ب،ننیبب

   ."بکات
 
و  تر ئهی ئ،کردبووک ل هیر سه کم لهاریند پرس  من چه م چونکه  به، هیی ناوت چیم پرسل

 ی ده: ی وتی که ارهی پرسیر دوا م هه  بکه شت قسهھی نه .. ؟ تهی چۆ بی وت، وه  گومانه وته که
 ی ژنامهۆ ر ت له چوونانهۆم ب  ئهی که زده ر حه گه م وت ئهت؟ پی که دا ده گه وتنم له کهچاوپ
 ینینش  خانهی  مووچه  کرد که وه  لهیو باس ئه . بتم پ که م ناوه  به، وه مه که وده بۆئاس
  .ئازاد:   بنووسهی وت، ناو ناوان تهو  بکهی ناوێو هیو نا هی  ههینیر دی رگه شمهپ
ان کرد یان داوایردووک هه  ومان دوانۆب" ح .ه"  و"ب .س"ان یستاۆش مامیمان سلیۆک زان له

   وابوو کهیپ  ویرب  دهیۆ خیچوونۆب" ب .س"ستا ۆتا مام ره  سه، وه تهکر ونهان بیکان ناوه
  ته هی  نهیانی بیکرچ چاودیتا ه"وتوون  ککهکا ریمر  ئهڵ گه کان له تداره سه  ده حزبه

ان یۆ خیزوو  ئاره به"شیوان  ئه هیۆ ب،"بژرادن  ههیکان  سندوقهی کردنیر چاودۆان بکوردست
م   ئهی  که باشه:" ییش پرسی دواتر،"تو انهی  ده نن کهه ست ده ده  به نگه  ده ژهو ر ئه

ت  للهی مڵ گه  لهیروون  دهینگ و جه وه نهکر  دهکان پ و سندوقه وه تهنم  ئاوها ده خهۆبارود
   ."ن؟ که ده
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ت  للهی م ان بهیت منه"کان  تداره سه  ده  حزبه چ کام لهی ه  که هی وایش پی"ح .ه"ستا ۆمام
ان یۆ خۆک ب هی شه  بانگه نه  ونینیب بژاردن ده  ههیرم  گهیکت مه  هه  نه هیۆ ب، ماوه نه
 " یشی وت،"انیر سه  له هنۆر چ ماوه  جهیچوونۆشزانن ب و ده رهۆان زییڕموکو  که  چونکه،ن که ده
 یاتی ج کان له رمهۆ ف،تشوو واب پیکان بژاردنه کو هه ان وهی رنامه  بهچ دهوان پ تر ئهیئ

   ."ن که  دهی بات، هییان نیشید  به  کهی وه و ئه وه نه که  دهک پ خه
 

ر  سه  لهیانی بیر چاودی بوون هی وای پ،یمان سلیۆ زانکیندکار خو،د مه  محه کاوه
 توان ک نهس چ کهیتا ه "  باشه وه  ئهۆ کوردستان بیمر  هه بژاردن له  ههیکان سندوقه
 یبژاردن  هه هییم ن وه ر ئه به له:" یشی وت،"کان بژاردنه  ههڵ پا ر بداتهیزو و ته  ساختهیتاوان

 ی  سومعهی پاراستنۆب  و کردنمانه ر تاوانبار نه به نھا له کو ته  به،ێدا بکر تیریزو  ته رهئ
   لهی بتا کان به رمهۆموو ف هه"ێ بلویۆر ب گه  ئه کرد که وه  بهی ک ئاماژه روه  هه،" کورده

  ." وه کانه  سندوقه انخاتهی و ده وه کاته  ده کوردستان پیمانی  هاوپهیستی لییند وه رژه به
 یکان  سندوقهییر چاود هو هییانی بیکان ن خه هیال  له ان باشهیش پ کهی دیانیتهاوو
ن   بخهێر پشتگو ماوه توانن جه کان نه تداره سه  ده تر حزبهی تاکو چ،تبژاردن بکر هه

 ی د  به ن که  بکهش بات رمانهۆو ف و ئه وه نه  بکهرم پۆان فیۆ خیزوو  ئاره ناتوانن به" چونکه
  وه ماسه  حه به  ویرب  ده وه ووهم  لهیۆ خیچوونۆاز قادر بی نیت هاوو،" هییوان ن ئه
 کوردستاندا  بژاردن له  ههیکان  سندوقهییرن چاود بیانی بیرۆم پسپ که داوا ده:"یوت

  ."ن بکه
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