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  :سةرةتا
هةر لةسةرةتاوة دةمةوي ئةو راستية خبةمة ِروو كةوا بةِريز مةهاباد  كة دةست بةو نووسينة دةكةم

يكةكاين بؤ طةيشتنة ئاماجنة تباتكردن و تاكقةرةداغي ئازادة لة بريكردنةوة و شيوازي خة
هةموو شيوازيكي نةرم و ديالؤطيانة بةِريزةوة سةيردةكةم و باوةِريكي ِرةهاشم ، ستراتيذيةكاين خؤي

بةوةهةية كةوا ثةيوةندية شةخسيةكان لة كةلتووري هةموو مرؤظايةيت رؤيل بةرضاوي هةية لة 
لةو بوارةوة دةستخؤشي لة مةهاباد دةكةم و هيوادارم بتواينَ . تده... ، ضارةسةركردن زؤر كيشة و ئالؤزي
زياد بووين ناوةندةكاين فشار بؤ سةر ،  طةشة بةو كةناالَنة بداتلة هةموو ئاستة جياجياكاندا

دانيشنت لةطةل بةريزان بارزاين ، دةسةالَتداران بةشيوة ِرةواكةي هةرضؤنيك بيت ثةسند و جيطاي ريزة
مةهاباد خان كةم ناكاتةوة ِراستةقينةي هيض لةبةهاي بةِراي من ، كاك و مامي سةوزستان، زامام و برا

 لة دةرباري تةرجوومةكردين بريوباوةِرةكةي لة زؤر شوين ولةبةدياردةخات   خامنةئةوتواناي بةلَكو 
ةوةية و بة ِراسيت بة قناعةت بةكاري دةهيين كةئةم شيوازةي ئةطةر بةِريزيان . وةكانة جيا جياةثؤست

كةواتة حةقي خؤيةيت ، بؤ دؤزينةوةي سةرةداويك لةو طلؤرة ئالؤزةي كةثيي دةلين كيشةي ميينةدةزاينََ 
ي طةيووة بينذةييةي كة ئةو ثير ضةتري ئةو ِراستية ريخؤي تةحةمويل بةرةجنامةكةي ، هةنطاو لة ذي

 بطةِرين با بة كلة خةلَ، كةوتن بةهرةمةند دةبنيئيمةش لة ئةزموين ئةو بة سةركةوتن و نة، دةكات
باوةِرم واية ِراسيت ِرةها الي هيض كةسيك نية و هةموو شتيك لةم ذيانة ، شيوازي خؤي هةولَبدات

بؤية الي مةهاباديش بة . تالَ خؤشترةبةالَم الي ِرؤنالدي ، ضاي شريين الي كاكة حةمة خؤشة، ريذةيية
  ؟ ية و الي ئيمة مانانيش بةشيكي ترشيك لة ِراستيةكان هة

  :روئيا تةلوعي. بةريز د
  ؟ بؤضي مةهاباد قةرةداغي بؤتة سةري نيزة

ناتواينَ جياوازي لة نيوان خةوين كايتَ كة دةنووسي يان دةخوينتةوة كيشةي نووسةري كورد لةوةداية 
نترين بريكردنةوة و دةربِريين سياسي ئاساخةوين . بةرنامةي سياسي و بِرياري سياسي بكات، سياسي

هةرضي بةرنامةي سياسية ئةوة لة خةون بةرزترة و تايبةتة ، خواستة سياسيةكاين هةموو تاكيكة
بةالَم بِرياري سياسي ،  شةرت نية جي بةجيبكريتبةحزبيك يان طروثيكي سياسي بةرهةلَستكار يان حاكم

 يان شورشطِريي باالَدةست كة ضارةنووسي والَتيكبةرنامةي دةولَةت يان حزبيكي حاكمة يان حزيب 
ئةم بِريارة كة دةدريت دةبيت زؤر وورد و ثِر زانياري ،  و زؤر هةستيارة دياري دةكاتهتد... ميللةتيك يان

نازانني مةهاباد خان ، زؤر قورسكردووة ئيمة هاتووين باري خةون و بةرنامةكةي مةهابادمان، بيت
  . ةيةنوينةري كام لةوان

 ضؤن دةسةالَيت سياسي كوردستان دةخاتة بةر ِرةخنة و لة ض طؤشةيةك تريي زاينمرؤظ نةي كايتَ
لةو . تيدةطري ئةوة هةر بة هةمان شيوةش تري لة هةموو كةس دةطري كة لةم دةسةالَتانة نزيك دةبنةوة

ض لة  ري ئاوةدانكردنةوةض لة بوا، ةباوةِرةدام ئةم دوو حكومةتةي كوردستان زؤر شيت باشيان كردوو
، والَتيكي دميوكراتيةكوردستان ناتوانني بِليني ، هتد.. ، بواري فراوانكردين بريكردنةوةي دميوكراتيانة

ني بةرةو دميوكراتيةت دةضيك بؤ سةرخستين ، بةالَم دةتوانيني بليكؤمةلي ثرؤسةي دميوكرايت دةيب
بكري ئينجا تؤ دةتواين لة دميوكراتيةيت ِراستةقينة نزيك طؤِرانكاري لةسةرخان و ذيرخاين كؤمةلَطا 

مةهابادن لة حيزبةكان نزيك دةبنةوة دةكةونة بةر  بؤية كايتَ مةهاباد و ئةوانةي وةك، ببيتةوة
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بةالَم مةهاباد خانيش بةش بةحالَي خؤي ريطاي بؤ ئةم ، هةِرةشةي ئةنيت حيزبة طةورةكان يان بابةيت تر
  . ة تا ئةم جؤرة نووسني و ِرةخنانةي لة سةر بكريخةلَكانة خؤشكردوو

هؤي نووسينةكةم دةطةِريتةوة بؤ ئةوة ضونكة مةهاباد ؟ ئةي بؤضي دةمةوي شتيك لةو بارةيةوة بنووسم
كةضي لة قسةدةكات ئةو  لة جيايت  خؤي بة بةشيكي سةرةكي دةسةالَت دةخاتة ِروو وخان ديت

خؤي لة ، زؤر بة باوةِرةوة هةندي مةسةلةي طشيت دةوروذيين، ي بكاتدةسةالَتيش دةثاِريتةوة هاوكار
تا ضةند ِريزيان ة بةو هيوايةي بزامن ئةم باوةِر بةخؤبوونةي ب، قاليب سوثةرة ذينَ دةخاتة بةرضاو

دةستم بةم  بةشيوةيةك لة شيوةكان تةبةين سيستةمي كاركردين ئةو بكةم  تا و ئةطةر وابووحةقيقةتة
  . ة كردنووسين

   :مةهاباد خان و دةسةالَت 
 و لة بواري  دةزامناسييكي سيكةس بة خؤم،  سالَة لة سياسةت كاردةكةمهةفتثتر لة بيست و 

سياسةت بريتية لة تةكتيكي زؤر لة ثيناو ، نةيسياسةتيش دةنووسم ضاك دةزامن سياسةت هونةري مومك
راسي كردين كةسايةيت سياسي لةطةل كؤمةلَدا و سةي ئينتطؤسياسةت بريتية لةثر، طةينة ئاماجنةكاندا

سنووري دةسةالَت و ضاالكي )  و تةنينةوةخيراكردن (سثرايزيشن بة سيستةمي واتر ئةم خؤ طوجناندةد
ةوا يان نا تاكتيك بةكاردةهيين تا بتواينَ ئاماجنة ِر سياسي تا بؤي بكري هةزران، خؤيان فراوان بكةن

كرديت بةحةمالَي ئةم كارتؤنة خؤت بةر  رتؤن خباتة باخةلَتةوة دواتر كةةواكةي لة جووانترين كاِر
بؤية ، من لة ذياين سياسيمدا هةزران هةلويسيت وام بينيووة،  لة ثاراستين يان فريداين دةكاتثرسيار
يلَ ثِراكتيكي بةلَطة و بة ئةم بةلَينةت وادةي هيض سياسيةك ئةطةر بة بة  مةخوشكي بةريز دلنيا:دةليم

ساف لَ  و د خؤشباوةِريتؤ لةم نووسينةت بة كةسيك،  مةكة بةمالَ هيض بةلينيكيانبة قسة، يبوةرنةطرت
 نةوةك هةرطيز نةدةبووا، دييتة بةرضاو لةوةي زياتر نووسةريكي زيندو و ليكؤلةرةوةيةكي باشبيت

بةالَم زؤر ، دميوكراتيةتةردين كة شويين ممارةسةك بكةيت كةوا لة ثةرلةمانيكدا سيةباوةِر بةو سيا
زانايانة سنووري دميوكراتيةيت ئةوةندة يلَ بضووكرديتةوة خؤشت نازاين ضؤن جولةي تيادةكةي كةضي 

؟ ليم دةثرسي ضؤن؟ ئةطةر لةوي حالَ وايب لة دةرةوة ضؤنة، وا دةزاين نوينةرةكةت لةوي ئازادة
ئةم ثرؤذةية  كةسي 10 دةيب حكومةت يان طِروثيكي ن لة ثةرلةمابؤ ثيشكةشكردين ثرؤذةيةك:بؤمنوونة

تة ثرؤذةيةكي ياسايي لةناو ثةرلةمان ودراسةبكريبةرزكاتةوة تا ببيم ؟  و دواتر بِرياري لةسةربدريثي
 طرؤثيكي دةثةجنة مؤري  بة يةك لةبةرذةوةندي ذن لةناو ثةرلةمان تا بتوانن ثرؤذةذن) 10 (دةناليي كوا 

 طرتووة كةوا  خؤيانثياوةكايننوينةرة ريطايان لة بةم ثرنسيثة ئةم سةركردانة ؟ ش بكةنكةسي ثيشكة
لةناو خودي هؤيل  (يةك ثيشكةش بكةن كة ِرةنطدانةوةي ئازادي تاكةكةسي تيايبنةتوانن ثرؤذة

تؤ كة بة قسة هةنطوينيةكاين سياسيةكان بةهار ؟ ض جاي ذناين بيدةنط، ) كؤبوونةوةي ثةرلةمان
ئةمة سيستةمي ئيداري و ثةيِرةوي كة طاي  ئايب، تةيدةكبة قةرسيل دةهينيتة ضؤكان و كةرويشكة 

 ناليم با ئازادي وةك خةلَكاين تر. ناوخؤي ثةرلةمانةكةمانة بؤ ممارةسةكردين ئازادي و دميوكرايت
ياين ذي باشم لةسةر ضونكة تاِرادةيةكي باش بة حوكمي كارةكامنةوة كؤمةليك شارةزا نة ذنةكانيانةبد

ناشكري تؤ ؟ بةراورديك لة ميشكمدا هةية بؤ ئةم مةسةلةية، سةركردة سياسيةكاين كوردستان هةية
 بؤية خؤم لةو باسة نادةم و بؤ خةلَكي،  هيض كةسيك دابنييةندييتدةستوور بؤ ذياين خيزاين و تايبةمت

،  ئازادي بدةنة ثياوةكان سةركردة سياسيةكاندةليم بابةلَكو ،  شارةزاتر لة خؤم بةجيي دةهيلَمئازاتر و
لة  يان سيستةمي كاركردن لة ناو حكومةت و ثةرلةمان زياتر ئاسانتربكةن و دميوكراتيانةتر كاربكةن
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 خويندن و  ثياوةكان بةهؤي هةلَمةيت طةشة ثيداين ئاسيت هوشياري سياسي و كؤمةالَيةيتِريطاي
 فيري  ناو دةزطا ِرةمسيةكانبا ثياوةكاين، ي و هوشياركردنةوةنوووسني و ثرؤذةي رؤشةنبري

دلَنيام ئةو كاتة ذن ، يت نةخؤشي ثياوساالري رزطاربكةنةخويندةواري بكةن و ميشكيان لة ذةنطي عةقلي
بةالم رؤشةنبري و ، نكان كوِري الديزؤر ثياو دةناسم كةوا،  ئازادي نايب خةبات لة ثيناوثيويسيت بة

، يش يبكةمبةالي جةنابت زؤرئةو مافة ئةطةر ، دةوارن تا ِرادةيةكي زؤرمافيان داوة بة ذنةكانيانخوين
 بة دةيان سالَي تر بةبِرياريكي سياسي ثِراكتيزةي نةكاتئةو مافانة بةالَم دلَنيام ئةطةر دةسةالَيت سياسي 

ئةم مافة كةمةش دةستةبةر ندةوارانة اوة نةخوييبؤ ذين ئةو ثيناتوانن بةم شيوازةي كاركردن بةِريزتان 
 بةِريزتان بة ثشتيواين خؤتاين دةزانن بؤ هاوكاري كردن ئةطةر لة  كةئةو دةسةالَتة سياسيةي، بكةن

لة ِريطاي دةسةالَتة جياجياكاين   ئةو مافانةي كة تؤ باسيان دةكةيتسياسيدةسةالَيت واقيعدا 
،  و بضةسثيتةستةمة بة نووسينةكاين ئيمة مانان بيتة ديزؤر ئو ثشتواين لينةكات  دةستةبةري نةكات

هتد بة بِريارةكان و دةسةالَتةكانيان توانيان ... تاليبان و كؤماري ئيسالمي ئيران و سعودية و:بؤمنوونة
 مةالكان كةضي، هتد نوقمي سةرثؤشي شةرعي بكةن.. كوةيت، قةتةِر، ئيران، ئةفغانستان

تا هيزيك نةيان تواين  ثيادةبكري ة حوكمبؤ ئةوةي ئةمد طؤكان هاوريان دةكرد لة بلَنسالَة 1400نزيكةي
هتد .. تونس، فةِرةنسا، توركيا. اندراثةِرزةبري دةسةالَيت سياسي و سةربازيةكةي ئةم كارةي  بة هاتنة

لَي تر و سا ئةوةي بة بِرياريكي سياسي دةكري بة دة. بةهةمان شيوة قةدةغةي رموزة دينيةكانيان كرد
دوور لة خؤ خةريككردن بطرة زياتريش بة نووسينةكاين ئيمة مانان ناكريت لةم زةمةنة تةمبةلَ خانةية 

بؤية ئةطةر ئةم سةركردانة ِراستطؤن لة بةرطري كردن . خيرايزمانةي ئةم رؤذطارةو خةلَكة بة خويندنةوة 
ةكاين فشار كايتَ سةركةوتوو دةيب ئةطةر ناوةند. لة ذنان ئةوة زؤر بة ئاساين دةتوانن كاري بؤبكةن

هاتوو لة هةر هةلَبذاردنيكدا دةنطي دةنطدةري بياليةن سةدان قات لة دةنطي ئةندامي حيزيب زياتر بوو بؤ 
واتة دةنط ضةسثاو نةيب بة مريايت لة نةوةيةكةوة بؤ نةوةيةكي تري لة خودي حيزبةكة ، هةر حيزبيك
  . خبوليتةوة

  :دةنطي تؤِراطةياندن و 
 ئةم دةثرسم ئاية، ةكانزؤر بة دلَنياييةوة تؤ خةلَكانيكت داوةت كردووة بؤ منازةرة لة تةلةفزيؤنة كوردي

؟ يب ثيوةكةناالَنة ئامادةن هةواليكي زؤر كورت لةسةر بةرامبةرةكةيان بالَو بكةنةوة كة خيري يةكترياين
 بةرطري لة كةسانيك بكةن  دةبنضؤن ئامادةئينجا دةثرسم ئاية ئةم كةناالَنة ، وةالَمةكة سةدا سةد ناية
ئةم حيزبانة سةدان كاديري زؤر لة تؤ دلسؤزتر و بةتواناتر و ضاالكتريان لة ! ئةطةر لة دذيان بيتة قسة

ت هةر ئافرةتييكي وةك تؤ كة داواي ئازادي و سةركةشي دةكةي، خؤيان زيزكردووة تةا لةسةر ووتةيةك
تؤ زؤر سادة و . ئةوةندة ريز و ئعتيبارت هةية تا بة ئاوازي ئةوان دةذةين يان بة فؤنيت ئةوان دةنووسي

نيت ئةم اساكارانة خؤت لة بابةتيك داوة نةدةبوو ئةوةندة باوةِرت بة خؤت بيت ضونكة تؤ ضؤن تو
 ئةو كة دلَنيايت، هةيبك و ثكك بةرلةوةي بةلَطةيةكي ِرةمسيت الي ينك و ثدبدةيت بةلينة بة خةلَك 

  ؟ لة تيظيةكاين ئةوان ئةجنام بدةيت  واضاوثيكةوتينكةناالَنة ِريطات دةدةن 
  :ئاسايش و ثاراستين ذيان

) ئةطةر بةلَطةت دةوي ئيميليكم بؤ بكة تا دةيان منونةي زيندوت بدةمي (تا ئةمرؤش لة كوردستاين خؤمان
 لةبةرزترين داركاري دةكرين سةرباري ئةوةي حيزبيك و ِرةنط خةلكي لةسةر جؤري بريكردنةوة

ضؤن دةتوواين وا بةسيقةوة قسةبكةي كة ذياين ئةم نازامن ! ؟ ان ليدةكاتشيدةسةالَتةوة ثاريزطاري
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  بووين طرةنيتئةي بةياين بةيب، طوومتان يةك جار بؤيان كردي؟ طرةنتيت ضية، خةلَكانة زامن دةكةيت
م ؟  بةرطري تؤمان بؤضيةينر داركاري كراجةنابت كة تيلة كوردستانئةوةندة بة تواناي  ئةطةر تؤ:دةلي 

هةر خودي ثرسيارةكة ئةوة دةسةمليين كةوا ، كةيبدةستةبةر طياين هةندي خةلَك ثاراسنتدةتواين 
وةندة بة ئةطةر ئة، ديارة ئةم ئةمانة بزرة لة بةرخاتر و لة سايةي كةساين وةك تؤ بةرجةستة دةبيت

يكةيت بة كةلتوور لة كوردستان يان ئةطةر ئةوان ةتواناي لةوي مبينةوة تا ئةم شتة دةضةسثينيت و د
كادير و خةلكي طياين خةلَك لةبةر خاتري تؤ بؤ خةلَك مسؤطةردةكةن با بؤ  بةتوانان زةمانةيت ئةوةندة
ة بةشيكي مانان قِريسيا تا بئيمة  هةلَطرن ونكانياحيمايةشيكي بة مسؤطةري بكةن و دةست لة خؤيان
 تا لة كايت بةالين كةم،  بدةنيبة عارةبانةمحاية و ثاسةوانةكانيان بؤ ثةكةوتةكان مووضةي كةمي 

با دوو مةكتةيب نةخويندةواري يان سلفةي خويندن و قسمي ، دةنطدان بة باوةش نةيان هينن بؤ دةنطدان
بةهةلَة واقيعي من دلَنيام تؤ . مسؤطةر نةكردووة ض جاي ئيمةئةمانة حيمايةي خؤيان ؟ داخلي زؤر بكةن

 ئةطةر، لة ِريز و سةنطي خؤت طةيشتوويالي ئةم حيزبانة كوردستانت خويندؤتةوة دلَنيام بة هةلَة 
 با سةرنوويسيت ئةم ديالنةي كة: تا من هةتا هةتا مةمنوونتبم  ئةم ريزةت هةية ثييان بيذةت كةيدلَنيا

ان و دايكةكانيان و كضةكانيان ئاشكرابكةن زياتر لةو ا لة شةِري ناوخؤي طرياون بؤ ذنةكانيتائيست
 يان مريات و  شووبكةنةوةبؤ خؤيانو شةرعي  يايياسبة ريطايةكي تابتوانن ؟  تريان ليمةكةة هيضيداواي

 تا ئيستا ذنةكانيان بة من خةلَكانيكي زؤر دةناسم يب سةرو شوينن، كارة ِرةمسيةكانيان جي بةجيبكةن
ي حكومةيت وردستان ياساي غسل عاربا لة ثةرلةماين كيان ؟ ديار هةوايل مان و نةمانيان وةنةوز دةدةن

كابرايةك يب ، با وةزيري داد ئيسالمي نةيب، ئةمانة شيت زؤر سادةن. با... و... با. عرياقي لةكارخبةن
 بة تايبةيت هةرسي بةندةكاين ماددةي 18، 17، 16ارة  مايف مرظي ذمماددةكاينباوةِري سةدا سةد بة 

تؤ ئةطةر ئةم ،  هةيب كةباس لة ئازادي هةلَبذاردين هاوسةردةكات بة يب جياوازي ئاين و ِرةطةز16ذمارة 
  . ئةم قةنةفة نةرمانة نابينيتةوة تا لةسةري دابنيشيت  دلَنيابةت هةيبداواكاريانة

طةر خبوازي طؤرانكاري لة ذياين كؤمةاليةيت بكات دةيكات هةزار نووسني من دلَنيام دةسةالَيت سياسي ئة
يةكي سياسي هةزاران  و ثايةثلة، دادوةريك، بةالَم ئةفسةريك، و ووتار ناتوواينَ ياسايةك ثيادةبكات

بؤية وةك لةسةرةتاش . ةن جيبةجيدةكتبؤ) ئةطةر بيانةوةي ( ياسات بة يةك رؤذوبِرطةو بِريار 
 وا يبةالَم نةدةبوو خؤت خبةيتة خانةيةك، دةست خؤشيت ليدةكةم كة ئةو جؤرة ثةيوةنديانةت هةية:وومت

ضونكة هةريةك لةم دةسةالَتانة ئةطةر بيانةوي مايف ، بةِراهاي باوةر بةم دةسةالَتة سياسيانة بكةيت
  . ذنان بدةن ئةوة دةتوان زؤر شت بكةن

 لة زؤر ناوضةي كوردستان دادوةر و و دةرةجةدارةكاين ثؤليسئةفسةر ، يك لة سياسيةكانعةقليةيت زؤر
 يان لة بنكةيةكي  لة جادة:بؤمنوونة. ي ووشكة ئيسالم يان دواكةوتوو وايةكابرايةكوةك عةقليةيت 

ثؤليسيك زؤر ئاسايية ئةطةر ووشكة ئيسالميك يان ئةقل ذةنطاويةك تةعليق  ثؤليس الي ئةفسةريك يان
يك بؤ كضةكة دةضيتة الي ثؤليس ئيهانةي بكات كايتَ؟  بؤ حيجاب ناكةيت:ت بليلة كضيكي سفور بدا

بة  ي ضية كضي بؤ بة سةركؤيت ودئة:مةطرة ئةطةر ثؤليسةكة ثيي بليت  زؤر بة سةرسوِرمان وةريشكايةت
ربكةنةوة تا ئاطاداتؤ بةم زاتانة بلي با جيهازةكاين حكوم ! ثؤش ببةستةردة سة؟ روويت دييتة دةرةوةالق 

ئةم شتة ،  زامين ئةم جؤرة كض و ئافرةتانة بنلة دائريةكان فشار نةخةنة سةر ذنان لةضك ببةسنت با
ئةو جؤرة كارمةندانة ياسا .  زامين طةرانةوةي ئيمة مانان نةكةن لة ثيناو ئازادي ميينة بكةن بابضووكانة

با .  ياسا بكةنة ضةتريك بؤ طشت اليةكبة قاليب بري وباوةري كؤنة ثةرستانةي خؤيان دةبِرن نةك
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كارمةندي وةزارةيت داد و ناوخؤي لة بضوكترين ئاستةوة تا باالَترين ئاست لة كةسانةبن لةكايت 
  . كاركردن ثابةندي دةستور و ياسابن نةك كةلتوور و بؤضوونةكاين خؤيان

  :و عةقليةيت نووسني) من (ووشةي
ةوةندة ثةسند نية بؤية واباشتر بوو بؤ ئو باسكردين ) من (لة الي مةهاباد خان ئاشكراية ووشةي

بةو زةقية زؤر ناشرينة بؤ ) من(، بةِريزيان بزاينَ ثةيل بةرد بؤ ثةيل بةرزة لةقةش بؤ ثةيل بةردار
ك كة خؤي لة ئاستينتةوة و  بةرزتر لة زؤر مةقام و ثلةكينووسةريثِر مرؤ ضةندي هةركايتَ ، ثاية ببي

لةطةل لةو نووسينةتدا بةتايبةيت بةالَم بةِريزتان ، ئةوةندة خاكيتر دةبيتةوة، ر تريتر بووزانستر وسيبة
 ك نة ِرادةوةشينريت لة ووشةكانت دةبينمماينهةستدةكةم نةشئة دةتطري و ثةجنةي شايةد) من (ووشةي

شة ئاميزة ئةو ثةجنة مةحةمةدية هةِرة يخةلكيش لة ذيرةوة، دةستيكي كراوةي ثينج ثةجنةيي
  ؟ ةوةمدةبين

تةحةداكردن لة عةقليةتيكي سةربازي و كةلتووري سةدةكاين زوو دةضي نةك لة كةلتووري نووسةر و 
 ئةم هةموو هةراية بة شيوةي ِرةخنةيةكي ئةدةيب لة دوو دوايبةريزتان دةتان تواين ، خاوةن قةلةمةكان

 لة دةرطاي نووسني وةنةيةكي سةركةوتووة بة ِرةخ: ئةجنامي داوةك كاك محة سةعيدن ضؤلةكةبدة
 سكرتيري رؤذنامةنووسان.  لة جبةهيز ئاميزي لة بواري ليكؤلينةوةيةكي واقيعي ِرةخنةديت ، دةداتةوة

بيةوي يان  (لة بةرامبةردا، دةكةويتة سةرنج ِراكيشانةوةي خوينةرانةوة) واتة سةرجةم سةوزستان(
لة اليةكي تريش شةِرةكة ، دادةينََتري زةردستان بة ناِراستةوخؤ بةطةورة سةرؤ قادر و كةساين ) نةيةوي

كي ديوية ثةتك داوا لةطةل :وةك نالَي بة لة خؤباييةوة دةيلَ وةالَمي كةس ناداتةوة دةباتة دنيايةكي تر 
ك خةلَك وة، بةم شيوةية هؤليدةيةكةي خؤي لةنووسني كؤتايي ثيدةهيين و ديتةوة مةيدان؟ هةودا بكات

 بةالَم، شاطرد لة مامؤستا زيرةكترة: دةلَينوانية ضونكة ئةمة، دةلَي بةِريزتان شاطردي كاكة حةمة سةعيدن
شةِرةكةت زؤر بةئاساين خستة ، دةرنةضوويتؤ شاطرديكي باشي كاكة حةمة ئةطةر شاطرديش بيت 

ناعةتيكي تةواو كة تؤ ةبؤية دةطةمة ق، حةزم نةدةكرد وابوويتاية، قالبيكي نةفةس كورتانةي ميليتاريانة
خؤت  ئةم سياسيانةي كوردستان وا بة ئاساين لة كايةي  و نةتوانيووةناتواينلة دانيشتنةكانتدا 

  .  و كةوتوويتتةثكةيان دةكةويت  و بة ئاساين دةدةربازبكةيت
  :خةالَت

زؤر نووسةر ، يةك خباتة ِرووشةرتنية خةالَت ثِراوثِر بةهاي ِراستةقينةي هيض نووسةريك يان كةسايةت
هةندي مةسائيلي ، نا لة خةلكي تر زياتر شايستةي خةالَت دةبوون نةبووة ئةطةرنهةن بةخت ياريا

 ليذنةكان نةبوواية لةوانةبوو نة ماركيس و نة  ناو كاريطةري خويندنةوةي كةسايةتيةكاينيانسياسي 
بةالَم ئاية ئةمانة بةيب ثاداشتةكانيان نووسةر ، هتد ثاداشتيان وةرنةطرتباية... نةجيب و نة يةشار

ن عبادي و لةيلة يئةطةر ثاداشت قياس بوواية دةبووا قامسلؤ و بيشكضي ثاداشتبكرين نةك شري؟ نةبوون
ئيمةي تورك ميوان دؤست :طوويتة ناو ثةرلةماين ئةوروثي كة لةيال دواي دة سالَ طريان هات لضون؟ زانا

بةالَم طلةمي لةوة هةية نايب خةالَتكردن ، ةكان هةيةوخةالَتكرانة لة  نة لة خةالَت و من طلةمي! ؟ و بةريزين
  . بكريتة ريكالمة بؤ خؤ بةرزكردنةوة وناِراستةخؤش ليداين خةلَكي تر

  :زيارةيت بةرثرسةكان
، شتووةهةموو جؤرة كةسيكي لةسةر داني ئةم قةنةفة نةرمانةي كةوا لة دةرباري بةر ثرسةكان دانراون

مةالي باش ، منالَ و ذن، سةرؤك جاش و خائنيخةلَكانيكي ثياو كوذ و ، خةلَكانيكي زؤر مةعقول و دلَسؤز
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ئةم . خةلكي ئاسايي و نا ئاسايي دةضنة سةردان و ديدارةكاين ئةم بةريزانة، و تريؤرسيت ريشثان
 يست ناكات كةسانيك لة ئاستيكثيوي. دةربارانة ئةوةندة داخراو نني ئةطةر حةز بةسةردانيان بكةيت

دةبووا . بكات  رييةوة بؤ خؤيوريكالمة لةدايب  وةك بةريزتان يهوشياري سياسي و كؤمةالَيةيت بةرز
و جطة لة ناوةندة زانسيت و هونةري و  وةك كاكة حةمة بةريز نيضريظان بارزاين هباتباية التان

بؤية جاريكي تر دةليم كاكة حةمة ضونكة سياسي ، بايةئةدةبيةكان طرنطيت بةو ناوةندة سياسيانة نةدا
  . بووة زؤر زيرةكانة هةلَسوكةويت لةطةل سياسيةكان كردووة

  . تكاية ئةمانةم بة جنيؤ ليوةر نةطريت بةلَكو بة قسةي سياسيةكيش حيسايب نةكةيت

. ئةسثي ئاطرينية) 1966 (بةريز مةهاباد قةرةداغي بورجي ساالَنةكةي بةثيي سالَي لة دايك بووين
هيوادارم باشتر بورجةكةي خؤي خبوينتةوة زؤر ِراسيت بؤ رووندةبيتةوة كة ضينيةكان لةوانة بوزا زؤر 

  . بة جواين وةسفيان دةكات
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