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  شید  ڕه مه یدون حه ره فه... ین  نگ به ده  که کانی پویسته ده ش وبه  ڕه واره رئاسه به له

  سرایسو
faraidun_73@hotmail. com 

 هکیتنکوردو ئ، ست هات هد هستووردا ب ه ناودیکانملمالن ه لی هرانۆم تاز هک هوماف هل 
،  هو هت هوینیابیغدورت هم هان بۆی داخیر هاوم ه جیرئاست هس ه ناو کوردستان لیکان هشن چه هم هه 
کان  هدانۆرخ هبات و ب هخ هخت ل ه سیک یه هنیشپکان و یه قوربانیئاست هل هومافان ه ئی هو هب
 ۆیناوخ ه فشارۆیه هم ب هب،  هشکاندو ه نی هاووالتیهاکان ڕه ه مافی وتموح هبوو هن

 ی یهدا ماۆم هئ هست کورد ل ه دیکان هیاسیس ه کارتیکردنب هند هو هکان و ئ یه چهوناو
  هو یهکان هاوازیا جیدیووت وئا ڕه یواو هت ه بیب هر ه عین یهشدا الیر هرامب هب هل،  هکردن بووقبو
 ڵد هناب،  کوردوستانیک ه خیند هو ژهر هب ه ل هانگوب هوماد ه ئیربوونگی ج هل

 پک  ه و هک چه ناویت هاسیس هاو لپ هس یکعی واقیمر هر ئ هرامب هب هندبوون ل هزام ڕهونا
 یز هیاندنخ هه هکان ب ه سونیرگی ههان ه و بپ ، په هان کردویک قبو نانگر هج هل

 ی کردنیت یهاژدۆ ب هستیو ه حاشانی گه هب ب هر ه عیھانی جیکان یهوانیشتپ و ۆیناوخ
ت ب هد ه کی هندان هرج وب هو م ه ئیاندنپ هس هستووردا ب هد ه کورد لیکان هرکراوگیج هماف
 یکان گه و ب ه ماد هموارکردن ل هن و هێ، گۆڕی نویمان هرل په داهاتوودا گیوارمانچ هل
 ی هئاراست ه بچک  یه هرئاراست هه هستوور ب ه دیکان هناوماد هش لیانکار، گۆڕستووردابکات هد
 ی هنیرۆبرال زی لیاگ همۆ وکیموکراسیو د هوو، ڕان، ی داخراویاگ همۆ و کیخواز هنۆک

 یترس ه م هو هرئال،  هو هکات ه دیکال یه داهاتوو یمان هرل په هک ل ه خیران هن نویکان یهکورس
 ینووس هارچو  هندیر ئا هسۆب، 15/12 ڕۆژی یکان هاردنژب ه هی هسۆرپم  هرد هب هل هور گه یک یه
 یک ه ناویک یهباش ه وئامادیڤیکت هئ هک ب گیهالنپی هک، ، تنریب هکوردستان د ه لیاسیس
  هو یهموکراسی دی هلیوح هنیم هوک هنیرۆ زی ڕگه ه لی دیک تاجار هس داو ه مۆی خیک هر هود
م  ه کیقازانج هما لۆگ دیاۆژیلۆدیاندن و ئاپ هسۆ خیق هع ه دوور لی هانگو ب هو مادد هئ

  هراق دا نووسراوع هبون لیت هاوویکان یه یشتگ ه کوردستان ومافیک ه خیرۆتاز
 گن هس ه بی هنان یهوال هئ هوونکچ یموکراسی دی هلیم حش هد ۆیهب، ، تبکرپ ی هکش هاشپ

ن و ی نیموکراسی دڕی کویمان هرل په یبات ه خیکان ناوملمالن هو هنر دۆ زیک یه ییوقورسا
دا  هانووسسازچ هو هوو بونڕ هووبڕم  هل، ز ترس ئامیامی په هن بیاوگکدا بارڕۆ هناو هل
کات  هدڕژ گنڕان ژی یکان همووبوار ههۆ بیاسی سیوارساچ ی هندیت وئاوومان دڕ هب هک
 ۆیه هش بیو هئ، تو هک ه دگۆێر ه ب هک هسۆرپ یتکردنۆکی وبایم سارد ه وخیشۆر په ناگۆین هد
 انژی ی ترینسانیرزتروئ ه بیک ئاستۆک ب ه خیر هماو ه جیکان هند هازگ و یی هلگ
 یامی په گهن هم د هئی،  هند گه یتا ، پهبونج هشتین، با ه تر کاریی هنوک ه هیمووش هه هل
 یخوود، کان ه مافیرکردن هب هست هدۆب هندروست ه تیاگ همۆ تاک و کیاری هوشیوتن هرک هد
 یتاکان هر ه و سیماۆ خیت هس هن ودڕی ڕپه ی دوای هسا15 یوش ڕه ینجراو هش ه هک هامی په
ن ی هک هد هاوڕ گه ه نیووژ میکسار هدرووخ هم غ هب،  یه یموکراسی دیلف و ب هئ
کان  هاردنژب ههۆ بوونمان بیشۆر په کوردستان یکان یه هنووک هه هش کی ههان هب هب هک
ن ینیب هد،  یه ترمان نیفیرنات هلت هوئ هارچ ڕگه  ی730 یستی ل ه لب هوونک، چتب هنڕوگرموو گه
 کوردستان نادات یک ه خیش داد هو هم ئ هدا ب هک هانگۆڕپ هلۆم هت ئب ه هی دیکستیل هک
  ه ومافی ئازادڕی هاوچ ه ن هرتووگ ه هیکانمان یهت یهوا هت هن یژهئامانج وسترات ه نی هو هب
 یک هخ هش ل هستیول ه ئی کردنییئاواو ما هو هاکردنیجۆخ، تکر هد لیکانمان یهرد هف
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 یموکراسی دی جوانترکردنی ههان هاو و بچ هکردنۆخ هن کات بیارتریست ه ه هتان لکوردس
تر یئ هک یه هو ه ئیمانا، ، ؟ ژهکان هاود یه وئازادیموکراسی دڵ گه هشدالیر هوه هج هل هک
 یت درکب هئ، ، تنوومان نامگ ی730ک  ه ویکستیل هف وباشتر لیرنات هلت ه ئیبوون هن هل
  هو هرۆ زیک یه یی و قورساگن هس ه کوردستان بیمانی په هاویستیل هکن ی هبک هو هئ
 ی هئاراست هکان بکات ب هنراوس ه ون هم ه هد ه مافڕی هغدا تاش ه بیمان هرل پهناو هنی هبب
 یدوا هنی هبخ یه هش ه هند هازگ وی داواکارچیر هه، تر هانیم هرد هوس هستی شایکانژی
ت  هس هد ه دا کارسازانیر هماو ه جیک یهزاو وداواکار  ڕه نایکت هم هه هکان تال هاردنژب هه
کان  هند هازگو ههان هب ۆیهب، ت دابنۆی خیکان ه کاریکپس هد ه ولێرادڕ ۆ بیوگ
ن و ی هک ه داهاتوو نیکان هاردنژب ه هڕیوگرموو گه یشدار هب ه ک هو هت نادرگن هارسپ هو هب
نان ژ یکان هماف، دا هووئڕ چیکردنمان  هنیشدار هب هن لیت بزانب هئ، نیرگرب ه وی هدیناد هب
 ێکو هت بکر هد لیشۆستخ هت ودبر هناود هم همقاو ه بژیکووۆ خیروکارۆریک تنیم هرز هس هل
 ی هاتنیر یگهرکارژ هکان ل یهریووناکبڕ و گین هره هف ه تاک ومافیکان یهئازاد، ، ، ، ات؟گ هد
.. ، ، ، ، ، ، ، ، ات؟گ ه دچی هک بی تاریریماوبۆگ دیاۆژیلۆدی ئایمونژ هه

 مل ێکوۆ دا بیتچ هو هت ه نیزمی ڤاشی هسۆبپ یکانڕیدوو هکانمان ل یهت یهوا هت هن هماف
رکوک  هک، ات؟گ ه دێکو هکان ب هستھاتوو هد ه ب یهماسۆبلید هوت هستک ه ودیند هوی ، پهت؟ن هئ

 یکان ه سندوقیکردن هنپ هوات هک. ، وات؟ڕ هكدا دڕقا ئاچ هبکراواکان ب هر هع هب چهوناو
اووکردن چ ب هب هوشک ۆڕه بیک همڕ ه هی هو هندنخو همان بۆ خیکان گهن هد هاردن بژب هه
 یکانیروز هر ه ز یه هوور گه یک یه ه هه، شنڕۆ یاسی سیکفیرنات هلت هاروئی دیکانڕیدوو هل
 یك ه خیتاک هرتاک ب ه بی هک یه یش ڕهخت  هووس وبن هارچ ی هو هدانگن ڕه ه ک یهووژم

نجام  هرئ هد ه وفامکردن بیرسراوپل هست ب ه هیکرک هک ئ هو ۆیهب، تو هک هکوردستان د
 یشدار ه ب هو هوق هشوشۆر په هت بب هئ هن کی گهب هو هت لب هد،  هک هسۆرپ ی دوایکان هشھاتپو
 یکان ه وسندوقیموکراسی دی هسۆرپ یناو هن تابی هربک همب هسی دی15 یکان هاردنژب هه
   هو هتکر هوتن هز، کان یهرد هف یه یئازاد، کان یهت یهوا هت هن هوت هستک هاردن ماف ودژب هه
  
  
 


