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  شوان ئوسمان بابان ... رول  ههیت بهی تاید قادر و دادگای  سهیمال سان کهید
  
 یریشھ ت ته  شوهرهیناو پ له ،یک درکاندبووس  کهی الیۆکو خ ر وه هه ،د قادری  سهیمال که
 ،س ان کهی تا ده وه ئه ،ناست ه  ده  بهیوتن رکه ش سهی باشیک هی تا راده ، تر کردیسان  که به
 یای  خهیسپ  و ئهێبزو  دهینی نوسیت حهیر شراو قهۆ داپیکرام و ئامانج  مه و به سه ر که هه

رش  ه مانه زایشیکند  و ههنش وه و تاو ده جنیپ گورز  راست و چه دات به تاو ده
ک م ر که کدا هه کات له ،رول  ههی دارهیئ    دژ بهیت بهی تا  کورد بهیت سه ر ده  سه کاته ده
 یزینف  و تهیعیشر ته(  کوردستان کان له ته سه ر دهۆان زیم   که  کهزان ت دهب  ههیژدانیو

   .ادای دون  لهیموکراسی دیکممو رژ ک هه ر وه  هه وه ته جودا کراونه )یر دادوه
  
 یمان  زه شتر له و پی کوردستانی ره  بهیمان  زه کو له ستا بهر ئ ک هه  نه ن کهیزان مو ده هه
 ی عقوباتیاسایر   به برده ان دهینا ران په کرا دادوه  دهیر ک دادوهس ک کهش کاتیرشۆش
   له ل کراوهیعد ش تهیک جار ت و تاکهکر  ده پی کار وهیاتی پاشایمان  زه  له  کهیغداد به
 و  ه تایک هیان راستی مه ئه ،الم عارف بدولسه عهر ۆگ ربهۆ گی حوکمرانی کات  له1966 یسا
 یت هو ت و ده سه و و دهاساو ئایش ی کوردی مه ئیمانخواز ن و دهیخواز مو ده هه
 تا  مه ئیشت  کهیستی و  بهڵما ر شه ن گهی  بکهیم چ به ، هیبا مان ههۆ خیۆخ ربه سه
 یتک مانشن کات که ل ده گۆان خیلن گک سان  کهیچ که ، کردووه  نهی ش هه ستاکهئ

  هیدا وه ر لهی سه ،کات عس کار ده  بهیاسای  م بهر  ههیت  حکومه  که وه نوسنه ک وا دهووتار
   .ن ش ناکهیرم شه ) .د(  ستووه  به وه انهیۆ خی ناو ش بهیانیک دال  کلکه  وانه ک لهند هه
  

و   ئهی را  به  کهیزامپرس  شارهیکاسا ناسی  ابوو لهکر  نهیید قادر دادگای  سهیمال ک کهکات
 :ی و ووت وه هیدا  ههیغداد  بهی سزاکانیاسای ی ره الپه ،تب ن دهۆ چ که هیی دادگایرنجام ده
ندان ی زڵنج سا پ به اندندای  راگهیک ئامرازیۆ دوو ت ک له هیت هیسا  که ر کردن بهیشھ ته

ر   سه  لهیرم  فهیعوا ت دهک بس  که کدا دژ به کات ان لهی مه ئه ،تدر کردن حوکم ده
 ید قادری  سهیمال  کهیردان  من سهیکستۆدا د ژانهۆم ر  له هه ر ،مار بکاتۆر ت ر کهیشھ ته

فو   عهی منیک بارزانۆر ت سه مال ده  که  که وه رامه گیۆر بول  ههیشی ئاسا کردبوو له
   بهیریشھ نھا ته مال ته  که  که هیدا وه  له که شهم ک به ،مر ئازاد بکب  و من ده کردووه

   بهیت هی سوکا  هاتووهیت گبه  نهۆم ب ئه ، بداتیو داد  ئهیفوو  تا عه کردووه ک نهۆر سه
  وانه ش لهیکس ر که هه ، مار کردووهۆر ت  سه ان لهیعوا ان دهی ربهۆ ز  که س کردووه ن کهیند چه

 یی کن دادگا  لهیمال  کهی هیو دادگا کات له  دهیۆ خیت هیسا  کهی مافی وه رانه گیروان چاوه
  ش بهیکراو و گومان لڵ د  داخ لهێند ت و ههب ستر ده ت خه تا د که شه ک هیۆب ،تکر ده
و  بوو ئه ت دهب ر وا نه گه ، که شه کیر ئاگر  سه نه که وت ده ن نهو د  ئه کردن لهیرگر  بهیناو
  سانه و که نھا له  ته نراوهک ه پ هید قادر گوای  سهیمال  که  کردن لهیرگر  بهۆ بی تهیمۆک
 یت هی دژایر نگه  سه ان لهیۆان خیوت س وکه دوان و ههن لی نووسی پ  به  که هیهاتا ک نهپ

  ت لهکا مال ئازاد ده ک که هیرگر  بهیئاخر چ ، وه ننهیب  کوردستان دهیموکراتی دیپارت
 ی  ئه؟نی نڤۆوان مر  ئهید ئه ،ن که  نهیفوو  عه  کردووهان لی شکاتی وانه ر ئه  گهیندانیز
 یرگر ت بهب ساکان دهاسا و ریمو   ههیشیگۆ ل به ،ت کار وا ب  که؟وان بکات  لهیرگر  بهک
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ک  هی تهیمۆ کب  ده هیۆر ب هه ،  کراوهان پیت هی سوکا یوانه  ت له تکا کردن بی زمان کردن به
ت و ستراو بیان بی ک قسهسان که ،تنرک بھکان پ  ناسراوه هیت هیسا  که له

م  وابزانم له ،ت بردن مه رش کردن هه ک ه ت نه بڵ گوی زمان ان بهیکان هیداواکار
  مونه نۆر ب هه ،ر چاو  به وتنه  کهێو  و له ره ل نانهی نوس رهۆو ج ک لهند دا هه هییدوا
ر  کورد زوهی وره  گه ره  ههیستۆر و د ر و نوسه  و دادوهیی شام ئاکرهیزان هر  بهیکان نهینوس

 یناب  جهۆ کوردستان بینۆکتر له  ئهیایدی میتک هی ی که ر وا نامه بوود و هه کازم عه
 یدن ئازاد کرڕ  مه ت لهکر  ده لیڤیت زهۆ پینجام  ئهیروان  چاوه  کوردستان کهیکۆر سه
   .د قادری  سهیمال که
 کردن یندانی زڵ سایرس رامبه  به وه نهیشار مان نهۆ خیمانڕرسو  سهب ده ، وه کهی دیک هی ال له
  ستا به تا ئی وه  ئه ب رچووه مال ده  که  دژ به هی گوا وه رهو  ههیت بهی تای دادگا  له که
  !!ن هی  راگه و حوکمه اندا ئهی  راگهیکچ ئامرازی ه  ناوبراو لهی دادگایرم  فهیک هی وهش
 یر تاوان ک گهس ستا کهکو ئ  تا وه  کهێگر ده  هه رچاوه  سه وه وه  له مه ئیمانڕرسو سه

  م له واش ناکه و ب  کراوهیندانی زڵست ساینھا ب ت تهلماب ر سه  سه  لهیشیکڤۆ مریکوشتن
   ماشهۆخ ،تش درابیت با حوکمواو کردب  تهیندانی زڵست سایک باو کوژیچ پیراقدا هع
 ۆنھا ب ش تهی و خنکاندنیندانیز ، وه گرته  دهیاو کوژی و پ رده ر دز و جه دام هه  سهیکان فوه عه
  ک له هی ر روونکردنهول  ههیت بهی تای دادگاب  دهۆئاخر خ ،ران بوو روه شتمانپهین

 ، وه  بکاتهی شی گشتی راۆ بیۆ خی و حوکمه  ئهدای ت وه و بکاته ب اوهیدیکان م ئامرازه
 ی که  حوکمهی ناو ماستی وونبوی مووی دوا  بهزان  دهیۆ خیق  حه ش بهیک نا خهیگ ئه
   .ردا  وه تی و چوکلێر واندا بگه ئه
  
   لهیرگر  بهیمپ  که  ناوهان لی ناوی هیایراو هور م هه  ئهیاتی ج ر له گه ، تاوه ره  سه ر له هه
ر  م گه ت دهکر ندوو دهی مردوو و ز  بهیت هی سوکایرۆن جیدا نزمترید قادر و تی  سهیمال که
 ی پکه م ته  له هی بوایمال رزگار ن سزا کهیمتر  که  به نگه  ره وه وانه ن ته هیوتا ک بکه هیشسپیر
 یناب تان جه کوردسی بژارده  ههیکۆر سه ،تب ر وا ده ستاش ههئ ، وه هی نایۆ خۆ بیۆخ
  لهسوکاری  هک  دوور لهڵ سا نده وه ک ئهواوشرل  نادات سه گه ریژدانی ویسعود بارزان مه

   .تس ندان بخهیناو ز
  
 یزان ناو خاو و خ  لهیکان ه مو هه  ههیرا ره  سه م زوانه د قادر بهی  سهیمال  من کهی بروا به
 ، وه نهی  بکهیکانمان راست خنه  ره  به وته  چهیرچ هه ،ش مهبا ئ ده . وه تهنیب  دهیۆدا خیۆخ
     ساکاناسا و ری   دوور لهی سووکی و و قسهر جن  به نهی به نا نه ک پهچ کاتیم ه به


