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 ی که زبهی حی ناو رگرت که م وه بانه  عارهیکا من چپیمان  ئه نگدان له  دهیو شای کات له
   میر د کهیع  سه مه حه ....ر نوسرابوو سه له
  
و  ره به انی ،او کردننان ب ،ترساندن ،تاندن ه خه ک هه خه یودا  سات و سهیڕستا بازائ
 ین شو چ له ، کوردستاندایک خه ی گو ت بهدر ک دهعات و سه قه موو ده هه شت بردن هه به
 یگاڕ  ان لهی ، وه کانه هینزگا نھ  دهی گهڕ   و لهیزبیح یپرسراوان لیگاڕ  له انیکار
 ینانکاره  به ک گوزارشت لهرۆج  ان بهی که هیر  هه ، وه هیت هی کوردای وه  بزووتنهیران سه
  ن به ده ده نجام ره ک ده هیان یمو الم دا هه  کهییتاۆ ک له م به ،کات ن دهو دای فری وهش
ا یم دن  ترساندن له ان بهیکند هه ،کدا  ناو خه  له ف چاندنهۆش ترس و خیو ئه ، وه سته ده

 یچ  مل کهی ناچار ان بهیکند ان ههی ،نکر رده ر کار ده سه له ،بن او دهب  نان چونکه
ان ی یان با بارزانی خان واده وهی دیت ماعه جه  ت چونکهب  دهی که ته رهیش ک عهۆر سه
 ی ستانه ره په نهۆک یت کوسونه ش وهیم ئه ،نگدان  ده ن له که ان نهیش  به ب  که  داوهیبان هتا
 تی ده نگ نه ر ده گه  ئه  داخهیگا جیک  خهۆان بیمو ر هه هه  لهی وه ان ئهی ،یت رهیش عه

م  شت له  به تهب ده )هتد ،، ، ان کافری ،ستانۆری تیان هاوکاری ،جاسووس ،نیخائ(
  تهیوا ناچ ت ئهی ده  کوردستان نهیکان هیسالمی ئ نگ به ر ده گه تا ئه وه ان ئهی ،دا هی سهۆپر
  م له به .)کان هی کورد زبهی ح  به ده نگ مه شت ده  به تهب خ نه زهۆ دی وه  ئهۆب( شت هه به
 ی د نه ف ناخهۆ ترس و خ رهل ، هی وه وانه چه پ واو به دا تهین ده رن و مهدۆ میتانو

 یو شا کان له زبهی ح ک لهرکام هه( ی وه ر ئه سه  له رهۆن زی و به واده  رهکو ل  به وه که خه
 ی ندهی ئا  له  که هی وه ن ئه دهی ک ده  خه  به ک کهن به و نھا واده ک ته  خه رگرتن له نگ وه ده
 ، وه نه م بکه کان که  کارهب ی ن تا ژماره ده  وچان ده بیو ان ههیست  ده ت گرتنه سه ده
ر ف ی وره  بتوانن ده  کهی وه  الوان لهۆاتر بی زیگاج ،ن اتر بکهی زیتگوزار  خزمهی ژهۆپر
ر  ان ههی ،ک ر خه سه راج له  خه  باج وی نرخینیز بهان دای ،ن بکه )Ausbildung( یبون
 ڵ گه  لهینگ  جه ت لهکا بکریمر  ئه  لهیوانیت پشت ناب دان که وه  ئهیششۆک  ان لهی که هی
 نان یفۆ ترس و خی که تهۆم م رده  به نه  ناخهیک کان خه هیاسی س  پارته رهل .و هتد )راقداع
ک  وا خه  کردندا ئهج به ج ر له  سه چنه ش نهیکان نهی و به ر واده گه  ئه ره ل که به ،انب

 یکی دای کردنیت هیست و دژایرۆری تین و هاوکاری خائ م و به نه هه  جهی ئاگر نن بهناترس
 یت وئازاد هیموکراسی د  دژ بهی ستانه ره په نهۆ کی کلتوور مانه ئه ،نگ  دهیدان  نه دان بهیه شه

 یست به  مه ک به  خهۆن ب ده  دهڕ جا  کهی و کاتانه ا ئهیمان  ئه  له رهجا ل ، هڤۆر میو ماف
 ین کچیند چه )CDU( ایمان  ئهیاسی سین پارتیتر وره  گه ک لهک هین  هی ال نگ دان له ده
 یر  سهی وه ستابوون پاش ئه کان وه قامه ر شه  سه  له شتهۆو پ ن پاکو خاوی و الوڵن منا مه ته
 دا پیست  ناو ده له ،تیکرد  دهۆ بی انهی یکی کالسیکوو س وه  خواره هیناه مت ده رده به له

  و چپه  کردن ئهڕ بازاۆب  چوونیک ک خهرکات  هه و چپه ست ئه به مه ، بانه  عارهی چپ بوون له
  ویۆ خیگا ج وه نهگ  ده که بانه واو بوون عاره  ته پاشان که ، وه که بانه  ناو عاره نه خه ده

 ی ناو  که که  پارتهینگ  هڕ  ر بهۆراوجۆ جیدان زهیان می ،انی خه  با وه نه خه  ده که چپه
 ،ت ترس  بابه تر نهیئ ،بن  دهڕ  پها تیو  به ک کهن منایست  ده نه ده  ده ش نوسراوه که پارته

 ، بژاردنه  ههیغاتیبل  تهی وه ش مانه ئه ک ه خ  له شه هڕو گو شه هڕ  ههیرۆج  لهیت  بابه نه
کان و چاوسور   بنکه کدار له  چهیرۆ زیک هی  ژمارهی وه کردنهۆنگ و ک  تاقم و تفه ک به نه
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ن یایشیلی می اردهی د مانه ئه ،نگ  تفهی  لوولهیبر  زه کان به نگه  دهیر کردنیزو و ته وه کردنه
شدار   بهیران  سهی انهڤی و په  ئه نهیوانبا ب . قانوونیکت هو  دهی وهک ش نه  کوردستان له
 یشۆ خ  کهیبان هتا زڕ به ،نڤی په ن دهۆنگ چ  دهینان هۆشدارن ب دا به ندهی ئایستیناو ل له

  دا لهیۆ خی پاوان کراویمر  ههیمان سل ابوردو لهڕ ی فته هه ،تی  ده  که هی ن وه  ئهین خاوه
   کهی هی  پاره هو ب ن ئهی ده نگ نه  ده م جاره ر ئه گه ئه(  گووتیکان  خه کدا به هی وه بونهۆک
 ،نیگر رده ت وه  حکومه  له  پاره مهنگ ئ  دهی پ  به چونکه ، وه تهب م ده  که مان دانراوهۆب
 یکک خهش  مهت ئب ت ناچار دهب نگمان نه ر ده گه  زراندووه رمان دامهۆ زیکک ش خه مهئ
 یکت ویکۆر  سهی  قسه مه ئه )ن ده م ده  که غداوه  به مان له که  بودجه چونکه ،نی ربکه ر دهۆز

 ببات و   خشته ن لهۆ چیک ت خهو ھهی  ده که ، هیدا یموکراسی دیبا ر شنه  سه وتوو به  که تازه
   کهی وه ر ئه  سه نه  تر بخهیکم دا بتوانن کهیدز وین تایم  دووهیم ج  ترو لهیکن جارۆچ
ت و  بدر پیگاڕ کان الویک نج ر گه گه ئه ، وهیان دزیک خه یکان وته ستکه  ده شتر لهپ
 ، زراندووه تان دامها کیت ئا بکات بپرسیبان ه ته ی ئاراسته اری پرسیبان هم تا رده به له
 کرا ک  ده وه رم له  گهی نده وپاگه پ تان بوم که کوردس  پار لهیمن سا ،.، ، ، ، ، ت  دهیچ
   له فته وام بکات و دوو هه  ده فته نھا دوو هه س ناو نوس بکات و تهیلۆ پ  بهیۆت خو ا بکهیفر
   به وه ،دام  سهیم رده  سهیکان  و جاشه فهیف  خهیوج  فهی وه ش ر به ت هه ب وه هما

 ی کردنڵۆ توندو تیست به  مه نھا به  ش ته مانه  ئهیزراندن  دامه که ،شیر باشۆ زیک هی پاره
 ی که هۆ کیر رکهیاگڕ ی وه  ئه واته ،کدا  خهی انهشگڕۆ شیور شا رامبه  به  له انهیۆخ
دا  ژانهۆڕم  ان لهی ، وه تهشۆفر ان دهیت پ  منه  بهیبان ه تا ن که زانهو ه نھا ئه  ته وانه ئه
   له ان کهیک  خهی  زوربهیتک هی و ی پارتی ردوو ناوچه  هه رپرس له  بهیانزگاک م ده رجه سه

ن ئاوا  ده نه 730   نگ به ر ده گه  ئه وه تهۆن ئاگادار کرد که اندا کاردهیۆ خیستگاکان ناو ده
  ر به دا کت و مت هه رهل ،توانتان بڕ خ چاوه زهۆنفال و د  ئهیور شا  به ونه  بکه هی وانه له
م  که هی یس  کهیمان سلی رده روه په یتر به وهڕ  ناو به  له  که  باوهی مه  حهیر نوه  ئهی نهو

   کردن وبهیعس به  بهی مله رش و حه ه وه هیی  ه که ر ئاوه  عومهی گهڕ  ش لهیو بوو ئه
 ،اندبووی اگهڕا  د رده روه  پهیندان ان وکارمهیستاۆر مام رامبه  به ان لهی کردنیعب  شهیشی جه
ک  کرا وه  ده وه موزه  تهیکان وته ستکه نه ودهۆ ب  به  کهیکان وانه پێڕان ینگدان   دهۆر ب گه ئه
  ن بهۆ کی )ح ب سا یس حه( یمان سلیسل پاتۆم ه رده به ت له به ن موناسهیتر وره گه
 ی زوربه ، کردبوو  ئامادهی ماکه قا و سهیسۆ میداخ ره ر قه نوه ئه ستاۆ مامیت هیاوا هشپ

ان ی ، وهۆبی دز که رهیس  مه ان لهیۆ خی وه ر ئه سه رکردن له  دهی شه هڕ ر هه  به وتنه ک که خه
 ۆخ ، وه ته رات ماوهی م به یت هی کوردایران  سهۆعسن ب  بهیکان رسه  ده مانه ئه ،چوبوون نه

 یت سه  دهیق بون  لهیوا مانا  ئه وه هیت هی کوردایران ن سه هی ال  له رسانه م ده الدان له
 ۆ گفتوگ ن لهۆکو چ روه ن ههی بپرسیبان ه تای خود له  هی مان ههۆ ب مه ئ واته . انهیۆخ
و   کارخانهیو دروست کردن  جاده که ، کردان لی ارین پرسید الحه  سه دا لهی که هین وا ژنامهۆڕ
دا یایون ت رعهی فینھا خ  ته مانه ر ئهخ نه ،ک  خهۆت بو ستکه  ده کاته  دهی بازرگانی شه گه
 ی کات  لهیک خه ،ت بوب اندا ئاسودهیایک ت ن خهیک نوت ستکه  ده مانه ئه ،ند بوون مه هره به
ستاش و کات وئ  ئهیک خه ،ش بوونتک حمه  ر زه گرو ههھه ۆر ک ش ههیمژڕ یم و دواژڕ

دا ی ت په حمه ر زهۆشوو ز پین سا ت به سبهیدا کردن نی نان په ،نکان  شارهی ر ئاواره هه
 ی که بانه ر عاره کان ههبانچ عاره ، هۆ ک ر له ان ههیکا هۆکان ک هما حه ، چونکه ،تب ده

  ب که هڕ  گهی ژماره . هیادبوندای ز ر له کان ههۆ تاپ ب  خانووهی ژماره ، هیان پیجاران
ش  و شتانه ئه . باس کردننیلی قاب  کهی شتانه رن ئه و ۆز . هیادبوندای ز ر له کان ههۆتاپ
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ان ی . انهیۆ خیان دروستکراویشیرۆو ز ،زانن ان باش دهیۆ خیت هی کوردای وه  بزوتنهیران سه
ژ رکووت و گ  سهیت اسهی س  له شه  برا به که یسالمی ئیکگرتو هی یست ره په نهۆ کیکخراوڕ

کدا ت  بابه له ، انهی شارستانیکت و ئاکار هین ده و مه ره ان بهیگاالدانڕ  له  الواندا ویکردن
 ی سهۆ ناو پر چنه ها ده وه  که وه تهۆکرد  یوت برن نتهی ئیڕۆر ت سه ر له ماوه  جهی نامهۆڕ  که
ک م ل  ئهیاشام ته ،) هی ئوحود وایڕ کو شه کگرتوو وه هی یستی لینیز دابه( بژاردن هه

 ی وه ره  ده  له  کهی وانه  گشت ئهی ناوچاوان  نا بهیلعون  کافر و مهیرۆکگرتوو م هی ، چواندنه
واز   تردا بانگهیکان ستهی لیران  سهیووڕ   بهیزوو  غهیعالنی ئ واته ، هیاندایۆ خیکان زهیڕ

  هیم نی و زروف موالئ هیمان نیند وه رژه  به ستا له ئ مهئ( نڤی په  دهیسالمی ئیکگرتوو هی .کرد
مان ی کوفرو ئی بھه  جه چونکه ،نیز ست دابهیک ل هی   کوردستان بهیکان هیسالمی ئڵ گه له

 ،)کوفر( ی بھه ت جه  دهیران ئیسالمی ئ به  هی سعودیسالمی ئ رهی ر سهۆز ،)تب دروست ده
 رمون فه دا ده هد م  ئهیدوا ر به کسه هی  هیۆ ب؟ن بیکان چ ستهینۆمۆ ک ت بهب  دهی ده
 یندامان  ئه ر له هه ،ندن  به وه هی یند وه رژه  به وان به ئه ،یلمانی عیای دونیحزاب و ئه مهئ(

شت بانگ  هه  بهۆک ب  خه مهئ ،نی ن مهکو ئ  وه وه انهیت هیرکردا  وسهیاسی سیب کته مه
 ،شت هه  بهیکان هیرۆح   به وانهیوام فر م عه ئه .)ن به خ ده زهۆ دو ره  بهیک وان خه ئه ،نی که ده
 یر خارتر به له .هتد ،، ، شت هه  بهی پاک و سازگاریشت و ئاو هه  بهیکان وه دار س به
وون ڕ ی تریک هی گه ب ها له روه هه ،نی نگ بده  ده561 یستی ل ن بهیت بچب  ده مه ئ مانه ئه

 ،او ببن نان بییدات و دوا  نه730  نگ به ک ده ر خه گه  ئهی وه ر ئه سه دا لهانی که وه کردنه
 و  هیست خوا ده  بهیزۆڕزق و ڕ( ن کو ده  وه هی ان ههیست و برد ده  ویور  فهیل مان حه ئه
کگرتوو  هی ،رگ مه  کردن و ترسان لهس ن و فهی ب  موچه ن لهیست ناکات بترسیو پ نده وه ئه
ن یج بی ه م وتانه ر ئه سه  ناکات له وه ست بهیو په .) کردووه  هه لیۆ ق وه هی ئازاد به

 یران وان سه ن ش له  هاوبهیم خا به ،تت ه خه  نه م قسانه ش بهیت مندا نانه  ته چونکه
 یرگر ان بهیمو  هه  که هیدا وه نھا له  کوردستان تهیکان رم خوازهۆفیڕ  هیسالمی و ئیت هیکوردا

 ،کان هیت هی مهۆ و کیرد  فه هیئازاد ،س که  تاکهی مافیبون نه ،ی ئازادیبون نه( ی وه  مانه له
 یبوون نه ،تکر  ده لیاساکان چاوی ی رچاوه ک سه ت و وه هو  ناو ده ب له زهه  مهی وه مانه
 ی کخراوهڕ ی کردن غه ده  و قهیاسی سی ئازادیبوون نه ،ڵ مهۆک  ناویککو تاک  ژنان وهیماف
 ینگ  ده  کوردستان کهیک م خه رجه سه ر سه  له ستهیوی پ واته )هتد ،، ، ، ک  خهی خوازانهد
 یت هی مهۆ کیانیژ  ک له هیانکارڕۆچ گی ه ک کهت هو ستوورو ده ن دهیشتر هڕ  ن به ده ان نهیۆخ
 یشگڕۆ ش وه  بزووتنهی کردن پرخستن و با  سهی دوا  به ستهیوو پ ،وو ناداتڕک دا  خه
   .تر بب سهی ا مهیت یوان  ئهی داواکانیر به سته  ده  بن که وه کانه هیکار و کریستینۆمۆوک

 


