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 یو ئازادر شگڕۆ شیکان  خهۆب ی که زنامهنگ هڕ شه  اندنهی اگهڕ و یسالمی ئیکگرتوو هی

  میر د کهیع  سه مه حه ...خواز
  
موو   هه  لهیت هیزا هڕ ناینگ  ده  کهی وه  ئهی دوا دوا به /  کوردستان  لهیسالمی ئیکگرتوو هی

کان  هیسالمی ئ کخراوهڕ  ند له  چهیک خه  کرد وه  بهیرک وت و ده که ێر گو کاندا به دانهی مه
 ناو  کان بچنه هیسالمیک ئجۆچ کلی ه ن بهی ن وه ئه یاری کوردستان خوازیک  خه وه ،ننی ق به
 یند وهوق و پ و ته وه نهبگ خ زانا شی که ته عهیر  شهیت عهیر  شهیت و حوکم سه ده
 یک خه تو انهی وده ، کوردستانیک  خهی مل وه نه ستا بکهش ئ پڵزاران سا  ههیت هیق عه

ت  هنان  ته هیۆب ،تشۆ بپیب زهه  مهیکت هو  دهیمایرتاپا س  سهی کوردیگا مهۆکوردستان و ک
تدا  هو ده کان له هیسالمی ئی بوونیر ته  خه ان بهیست ش ههی کوردیستینالۆیناس یران سه

 ی وه بونهۆو کڕۆ ناو ک له ،انی ژیکان دانهی موو مه  هه له ک هیگامو ج  هه  له هیۆب ، کردووه
کان و  هشگڕۆ ش زهم ه جه سه ر ن هی ال اکان و لهیدیو م ژنامهۆڕناو  له ،ک  خهییئاسا
 ناو  به م  ههیپرسراوان لیووڕ  ت بهدر  دهیت هیزا هڕ ناینگ  خواز دهی ئازادیکان خه

و  )ت ناگرۆ خ ت له  حکومهیرکۆ م هی  ههی کوردستان بون  لهی وه ن ئه هس  ئه که( یحکوم
 حوکم و  ت دا به هو ناو ده ت له بدر هیسالمی ئیش هڕ یفی م ته  به گهڕت ناب   کهی وه به
به   لهیستاش ئ پڵزاران سا  ههیگا مهۆک ک  وه که  بکاتیۆ خیژڕ  رنامه ک به هیاسای
تا  ،شگڕۆ خواز و شی ئازادیک خه ینگ هاتن ده وه ،شی هڕ قویگا مهۆک ک وه ،تستا ب ده ر
 یت هی مهۆ ک  به کهیر خه کان هیت هیزا هڕ نای وه  ئهی ادهڕتا  ،پرسراوان ل گرتن به خه هی ی ادهڕ
دا  کان ژنامهۆڕاکان و یدی ناو م  لهشگڕۆ خوازو شی ئازادیکان ت خه نانه ته ، وه تهب ده
  ن کهیهاد ن بهید الحه دا سه هیۆست په هو پا ر ئه ژ  له هیۆب ،ن که  ده لیرم  گهیباس
کو  ت وه نانه  و ته ان نامهی  بهیرکردن  ده هوت  که هی شه هڕ  فهی و ته  ئهیکست ره په نهۆک

شان یست ن  دهۆب ) وپاراستنیاری زانیستگا کان و ده هیسالمی ئ هڕۆم ت رجه سه( انیستاکانۆمام
ان یۆ خ  دژ بهیف ره ر ته سه   له وه کردنهۆک )یاریزان(  ته وتونه که ،ستیو پی کاتۆان بیکردن
باشتر   وانه ان لهینوس وام بن چاره رده تو به ب ک که  خه  به  دانهی ئاگاه وه ت ئه نانه  ته وه
ن  کگرتوو به هی یپرسراول .مانینیب زانا  وره  گهیخ شی که رماوه گه   له ت کهناب
هاوکار و (   کهی وه  به وه کاته  کورد دوپات دهیستینالۆی ناسیران  سهۆ بیۆ خیفادار ووه

 رۆ ز به ) نهی بو شهیم ن ههۆک چ  کوردستان وهیل  گهییو ته  نهی پرس ن لهیب نگ ده هاوئاهه
م  به ،بن ش دا نهیکخراوڕک  هی  ر له گه سم ئهینالۆی ناسڵ گه  لهیسالمی ئی وه ئ استهڕ

 ینکا کارو خه کرینیر چ رامبه  به ردوالتان له  و هه کسانه هیق  قاوده ده ئامانج و ئاواتتان
دا  وه ستانه  وه ر دوالتان له هه ، هی  کارتان ههیرمۆپالتف ک هی شگڕۆ خوازو شیئازاد
 تاک و ی مافیل کردنش پ  له وه نگن ک ده هی ڤۆ مری و مافیموکراسی د ر به رامبه به
 ید  به و له یموکراسی دیش  کهیبوون  نه له ، خوازی ئازادیک  خهیرکوت  سه له ،ڵ مهۆک
 ی ماف ب ها له روه هه ،نب ده نگ هه  ده وه ره نبهیک م هی  دا له هیموکراسیو د  ئهینانه نه

 اندنی اگهڕ یند  ناوهیب کته مه .  هقورئان   که وه نهۆخ  ئاو ده رچاوه ک سه هی  دا له  ژنانیکردن
 یاریم هوش به  وه هونکردنڕ یناو  دا به12/1 یروار  به له ) کوردستانیسالمی ئیکگرتوو هی(

  وه نه که و نهب ) عهیشا( کگرتوو هیر  سه تر لهی چ خواز کهی ئازادیسان ک و که  خه  به دانه
 ی نادروستیکوشت هڕ( و )نوش کان ده هیاستڕ(  وه هیۆ ب ر دووباره گه  ئه چونکه ،نوسن نه وشت
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  داوا له ، و  سودهن ب ر بکه سه شمان لهیو باس  قسهیرچ و هه ،) بژاردنه هه ی نده وپاگهپ
  گهڕن و  به  نهیموکراسی نادیکارۆو ه سه ره  کهۆنا ب کات په ده کان  دارهیند وهی په( یستگا ده
   لهی دروست و شارستانی  ملمالنیئازاد  ویی  فرهیمای بگرن تا س وشه هڕ  رهۆم ج له
 ی  قوتابخانهیستاکانۆ مام کهم ر دهۆن زید الحه ز کاک سهڕ به ) .تزراو بدا پار که سهۆپر

ژ  گیکیر  کوردستاندا خهیک  خهی انهشگڕۆش ی وه  بزووتنهیپان هڕۆ ناو گ  لهیت هیکوردا
   بوو لهان پیند رچه تا هه رداۆراوجۆ جیر ناو ژ کن له  خهی چاو  کردنهڵۆکردن وخ

کار  ان داو تایرۆ زیک هیدا قوربان ناوهو پ  لهیک خه ،شتڕان ی ان دا ههی که مبانه هه
زم ینالۆی ناسیران  سهی کردن باین مه  سوته  کرد که که و خه ان لهیش قه  تهی وه  ئه شتهی گه

  وه ئ؟ هی ی چی پا  لهیموکراسید یش  کهیرچاو گرتن به  لهۆ ب وه ئیڕۆپ ن و شهیش ی ئه ،بوون
 ۆ بی درا چ وه ئ کان به نگه م ده جه ر سه ر گه ان ئهی ؟ن  ببهێکو و ره گا به مهۆت کو تانه ده
ک   خه اتر لهی زیک هی ژماره بتوان  کی وه ئه ی ملمالنی رگه ناو جه  له وه ئ؟ن که ک ده خه
ک   خهیوباس  قسهی رگه به ،یۆ خی که زبهی حیکردن باین مه  سوته کاتهی و بنت ه بخه

  ست له ده ی وه  خواز بهی ئازادیکان  خه نه ده  دهی و ئاگاه عهیشان ن  ده لیو ناو ،ناگرن
تان ی چی وه  ئازاد بن له وه ئی چی پا له ،تگر کان هه هیاستڕ ی کردن واشه بوختان و چه

تان وا ۆ خیۆڕ و  گاتان کردووه مهۆموو ک  ههیۆنترۆتان کۆ خیزوو  ئاره به ن کهیب تو ده
  ن به نگ بده ن دهدات با ب کان نه ستهینالۆی ناس ش بهینگ ر ده گه ئه ک  خه  که ش کردووه دابه
  ن به نگ بده ن دهن با ب ده ش نهیوان نگ به ده ر گه ان ئهی ،یسالمی ئیش هڕ یفی  تهیران نهنو
   پلهیکار تاوانبار کرینیچ ر رامبه  به که )راقع(  کوردستانیوعی شی که زاوهڕ دا زبهیح
  به ک ها خه روه  هه وه ،نیت بو انهی  دهی وه  کوردستان ئازادن لهیک  خه وه . که هی
 یموکراسی د  باس له وهز ئڕ به .هتد ئاشنان ،، ، بانیتال ،فغانستان ئه ،ران ئیکان رسه ده
 ی  وشهیر رامبه به کڕ ،نننو ده ) نادروستیوشت هڕ( نگر  ده وه ئ  له خنه هڕ ی وانه ن ئه که ده

 انی  ویتک هی و ی پارتیموکراسی دی سهۆ پریستاکانۆ مام که ،رو هتد ک ده و تیگ ئاژاوه
  لیاواز گوزارشتی جی وهن ش  چه به ، کانه هیعس  بهینگ رهه  فه که )بیر موخه( ی وشه
  ان لهیکان رسه کان و ده هیسالمی ئیش هڕ یست ده .ڕ بازا تهک دۆر ک ناوه هی  به م به ،ن که ده

 ،ن تان بکهۆ خیت اسهی سیئارام   بتوانن به وه ئ  که کردووه  نه وه  ئهیر فیک کوردستان خه
  مه  حهیخ یکان رسه  ده هیبوا ده ،دا وه ئاست ئ رمن له  شه ب زمهینالۆی ناسیران  سه وه ئه
   بوونتان له وهم ئ به ، ئاغاکانتانیش  باوه وه ته هی بچونا هیبوا ده ، هیایاماڕ یموتان هه

 یکان خ ستهینۆمۆ کۆخ ،تب واو ده کان ته ستهینالۆیو ناس هیرما  سهی قازانج به کوردستان
 ن ک ی یکان ه ف رزه  بهۆ  کوردستان ههیک  خه ن لهۆیمل یرچاو  به به ،کرد ان نهی مه حه
   بهیک  الوان و خهۆهر ب کوردستان ژه   له هن سایند  چه وهم ئ به ،انی و عامت  قه وتنه که
 کوردستان یگا مهۆک یکان ره ربه ب و به ده  زانست و ئهیت هیدژا ،ژنڕ  کوردستان دهیف ره شه
 بوو ب ک نهس م که به . وه ته بکریت هی مهۆ ک  بهی بونین ده  مه  به  کهی وه ن له که ده
  وه کانه زبهی حیران ن سه هیال گاکانتان له  و باره  بنکه شهیم  و هه هی وه پی چاوتان کلی ر به
  تان کردوهی چ وه  باگراوندهی پشت تر لهیون و ئیوانڕان یوت ت  مزگهیچاو  و به زراو بووهپار
 یستگا  ده  داوا له  کهی وه ت لهینگ هاتو ده  بهیچۆستا ب ئم به .دا ئازاد بوونیایت
  واو به  ته  کهیموکراسی نادیکارۆو ه سه ره که ۆن ب به نا نه  په ت کهی که کان ده  دارهیند وهی په
 یک  خهیر شه و ته تانه یگا ج ته  بونه ت کهی که  دهی باسۆ تی وانه موو ئه  هه وه وانه چهپ

 واتڕستان نا  ده ف کهی م حه به ،ت هیموکراسی دیماکان  بنه  له کهک هی  وه  ئهخوازیئازاد
 یت سه ر ده ژییر پانتا ده قه کرد به تر ده وره خ زانا تان گه شی که مامه نا حهیگ ئه
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ر  ت بهست ناکایوی پ وه ، هیایڕ ا بپهی تی مل  به کرد که رغ دهۆق کتان هیگا مهۆک ،تانیپاوانکراو
 ی وه  ئهۆب ،ووڕ  نه تان بخه ستانه ره په نهۆک یت هی ماه  کهی وه خواز بگرن لهی ئازادیک  خه به
 کوردستان یک  خه چونکه .ن تان پاوان بکهۆ خۆک بموو شت تان ههۆ خیفی  که به

 ناو یبووان دارش به چ کام لهی ه وه  دا561 ناو   له  و نه730 یستیناو ل  له ان نهیکان خواسته
 انی ، وه ره  سه شان بباتهتک حمه کاران و زه کریو بژی ناتوانن ئاست هی ێ نو ته م حکومه ئه

 ی وه ئه ،ند بن مه هره  به انهیو عنه  و مهی ماد وته ستکه و ده  کوردستان لهیک بتوانن خه
نھا   ته ان بارهیدا زیای تیش وه  ئه و هیست ره په نهۆنھا ک کات ته  دهبا دا هی سهۆم پر له که
   له تانه وه ستانه نھا وه تدا ته سه  ده  بونتان لهبا  وه ، شهتک حمه کارو زه کریک خه
ناسن   کوردستان باشتان دهیک خه  هیۆب . هی داڤۆ مری و مافیموکراسی و دیر ئازاد رامبه به
   .انی خنه هڕ یگا ج ته  بونه هیۆب


