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  *قاه قاهدیموکراتی  ,ھات  زۆر که
  
 ،کیان نییهی ھیچ ئازادکان سه که تاکه  ،کۆنه لکی   یاساگهدیلیی  وه ئه ر ه، له بهوتوو کی پاشکه یه گه مه، کۆمهی ئ گه ی کۆمه وه ر ئه بهله

نگ  دا ڕهیان ڕۆژانه و له ژیانی زگاکانیدا ماه، خ، و ده   بنهندام،  ئاکاری ئهر سه  به زاه،ریته و داب و نه  بیاری ئه
  .خشت ک نابه یه و ھیچ واتایه  وه کی ڕازاندنه یه نھا ووشه وه، دیموکراتی ته داته ده
  
 دا لرهرنییه، چۆنکه ی ، ھیچ نامۆ و سهاکی واد یه گه سانی تر له کۆمه  و که*قادر ید  سهمال که. مکوتکردنی د ده

، که ش له گهو یاسا رپچیکردن له ، سهالتن سه  و بدهدا دیلنکان تی یه که مرۆڤه ه شاراو وه ھزه ن ئه خاوه گه کۆمه
   .کات  له قینی خۆیدا وونیان دهکو  کات، به ڕۆیی ده نجه  دووچاری ڕهکان سه که ، تاکهھا سان نده رمانی چه خه
  

لی کوردستانی  خۆیی گه ربه  سهوازی پشتگوێ خستنی بانگهنفال،  کردنی ئاالی شومی ئه ھهستووردا، کانی ده بژاردنه ھه  له)نا(نگی خنکاندنی ده
و  ه، که ئنتلم سه وه ده ، ئهداران  ھزی داگیرکهی وه  دوای دروستکردنه وتن به دوکه  و ڕهالوان  تیکردن به ، سوکایهی ڕفراندۆمدا  پرۆسه  لهباشوور

   .کاربھنن موو شیوازک به خۆیان ھهی  وه مانهن بۆ  ، ئامادهن شکۆن ھنن و خاوه دهپکاری و ی کورده گه کۆمهکه  ی انهزھ
  

ید  سه مال  دکتۆر که فاندنی ورکار سه  له، البردنی سامان و ھاوارعات  سه24ی  بۆ ماوه 2005-8-1 له کوردستان تیڤیداخستنی ی  من نموونه
و  ره نگاو به  ھه ستانیانه کرا و شارهئاش که بخوازیت به ،ھا نادات نگکی ڕه که بواری ھیچ ده، بینم  ده لگه  کۆمهبری زهنجامی  ئه ر کو ده ھتد وه..قادر

   ، دانراوهبۆی  )وه گه ن کۆمه له الیه (ی که وتووانه پاشکه و یاسا ی ئه روه له دهبنت دیموکراتی 
گانه سانکی   کۆمه م جۆره  ئه  ی که یهو شورا یه بۆ داڕمانی ئه  ڕگه، تاکه گشتی گه به  و کۆمهکان سه که ی ڕۆشنبیری تاکهی ئاست وه رزکردنه به

  .وتن گرتووه نگیان له پشکه دوور و درژه ئاسته
  

ھا ساه، نازناوی  نده ک چه یره که پاراتییه  پم سهم وه، به ک ناگرنه یه   داید قادر  سهمال که.ڵ  د کانم له گه سی تر، بۆچونه کو زۆر که من وه
تی تۆقاندن  نا بۆ سیاسه په، وای نییهکی  یه رکردنی کشه سه کی دیموکراتیانه توانای چاره یه  شوه به له خۆ ناوه، یاتی کوردستانپارتیی دیموکر

رزانیان وونکردووه، که ھشتا  زار به شت ھه کات که ھه  ده وانه شای ئهما وه، ته ییه زه چاوکی پ به مان کاتیشدا به  و له ھهبات و فاندن ده
   . وونهداران ی داگیرکه که یان له بیابانه ئسکی زۆربه

  
 .ندی کوردی په>تاه  به واه که زۆر ھات قه

وردستان ثؤست كةمال سةيد قادر، بؤ ئةوةي طةأاندةوة كة ناوبراو دوو بابةيت لة ساييت ك.تاها بةرواري هؤي طرتين د
ي مانطي دةدا، كة تيايدا بةقسةي تاها بةرواري قسةي ناشريين بةكار هصناوة و 18 ي حةوت و 24دا بالَو كردؤتةوة لة 
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