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   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه ...  ... تدار؟تدار؟  سهسه   ده دهییکک ماف مافانانیی  ییللیی م مییکک، ماف، مافشاندانشاندانپپۆۆخخ
 
زگا   داموودهیوت سوکه  ههانی، ی کاروبار  دژ بهتان لهی من هیال  لهیزا هڕو نا خنه  رهینیربر ده
 ت سه  دهیرپابوون  بهیتا ره  سه ر له هه.  هی و ئاسایک ره  سهیک مافت سه  دهیکان اوازهیج
 ناو یکان اوازهی ج که  خهیچوونۆروبی بینیربر  دهۆ ب  بووهک وه ششاندانپۆ خگا مهۆ کو
  هیرانکارۆر گ رامبه  به وه تدارانه سه  دهن هیال  لهک له موو مامه ر هه رامبه  بهڵ مهۆک
 . کانیاسی و سیئابوور، یت هی مهۆک
 ناو یکان  خه  بهڵ پارجارۆ زی و ئابووریداری ئی نده  گهانی یت گوزار  خزمهیرۆم و ک که 
 یشاندانپۆ خیگا ر  لهشیو ئه،  و کارانه ر ئه رامبه  بهنییربر  دهیزاڤ نارۆ بنه  دهڵ مهۆک

 . یسم  رهانی  بیکتوپر
 ناو یس که  و تاکهیرۆکتاتی دیم رژ  بهی تانهو و  ئهانی، کان حزب  تاکهگا مهۆ ک  له ارهید
   به وه که  خهن هیال  لهکزا  نارهانی، کشاندانپۆموو خ ر هه رامبه  کردن به له همام، نبر ده

نھا  ک ته  جار نهرۆز.  وه تهدر  دهم  ئاگرو ئاسن وه  بهتدار سه  دهیکان ته اسهیر س رامبه
  وه هکی نز  لهی وانه موو ئه  ههکو به، بن  دهنی گرتنو بری تووشانۆینھا خ  تهران شاندهپۆخ

 . بن  گرتنو زندان دهی تووشران نده شهپۆ خڵ گه  له هی  ههانیت هی خزماانی یتساویناس
موو   ههانۆی خیت سه  دهیناودان  لهیر ترس به  لهکانس  که  و تاکهکانرۆکتاتی د ته سه ده

 ین هی الی کردنی هاوکاری ناو  بهکجار، ران شاندهپۆ خۆیسـت ر ئه  سه نه خه  دهکتاوان
 موو  ههت لهی و مت ویند وه رژه ر به  سهۆ درووست کردن بیترس  مهی ناو  بهانی، یک ره ده
زگا  موو دامووده مان کات هه هه له، ننه کار ده  بهران شاندهپۆر خ رامبه  بهکنیسۆ داپ رهۆج
 . ننه کار ده  بهران شاندهپۆ خی سووک کردن و تاوانبارکردنۆ بانیکانایدیم
   بهران شاندهپۆ خێدر  دهڵو  هه شهیم  ههیت سه  و تاک دهموکراتی نادیمستی س له
 ۆ بشیو ئه، نکر و تاوانبارده م و ئه  ئهیاوی پی ناو  بهانی راوی گێکر  بهیککان خه

 انی، کانت گوزار زگا خزمه  داموودهیرۆم وک ر که رامبه  به وه  ناوهی گشتی رای وه دوورخستنه
 . ن کهی  دهت سه  ناو دهیک  خهکند  ههی انهی نده  گه کاره و ئه
جار .  وه م باره  له هی  کوردستان ههیران رکهیر داگ رامبه  بهمان تایکزموون  کورد ئهی مهئ
 یگا ر  لهر رکهی داگیت سه ر ده رامبه  بهبیربر  دهۆی خیزا ناره  کورد کهیک  خه بووه نه
   لهانیکس ند که  چهانی، ێکر  نهکان ندانخانهی زی وانه هڕ کورد یها ده سه،  وه شاندانهپۆخ
   به  کردووهانی کوردیدان داره س  لهران رکهی داگرجارۆز. ک  خهیقاندنۆ تۆ بندر  نه دارهس

 . انۆی خیتان لهی میقاندنۆ تۆ ب نموونه
موو   و ههزان  دهک  خهیک ره  سهیک ماف  بهشاندانپۆخ، ین ده  و مهیموکراتی دیمستیس

ها  ده  سه هی واهیجار.  تریکانترس  مه  لهران شاندهپۆ خیانی ژی پاراستنۆکات ب  دهککار
   لهران شاندهپۆ خی پاراستنۆ کار ب نهخر  دهشی ئاسایزگاکان  و دهسیلۆها پ زاره  ههانی
 .  وه شه پ ته بکان شاندانهپۆ خی کات  له هی وانه  له  کهنز ته دیک رووداوموو هه
 کات، ر شاندهپۆ خینان هی و الکان  خهی داوایگار  لهکان موکراتهی د ته و  لهشادانپۆخ

، کانسیلۆزگا پ ست دامووده رده  به تهخر  دهێکر  دهیاری د که شاندانهپۆ خینکات و شو
 ی وه شه پ  هاتنه ب شاندانهپۆو خ  ئهیوتن رکه  سهۆن ب که  دهۆ بیباش ئامادهۆ خشیوان ئه
 ی کات  لهنز ته دی کارشین ده  و مهیموکراسی دیتان و  له ارهید. ک شه کچیه
  نه هی الۆیست  ئه ته ناخر نانهز ته د و کاره  کات ئهچی هم به، ب  دهدای  پهشاندانپۆخ
 . یک ره  دهیکن هی الانی، ت ناو وی تریکاناسیس
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ر  ر هه رامبه  بهارنیرپرس  بهکانسیلۆزگا پ  و داموودهیاسی سیت سه  دهات کموو هه
 و یاسی سیارانیرپرس  به  لهێند  ههشیرجارۆز، شادانپۆ خی کات  لهنز ته دیکرووداو

 یکان  کاره ووهیانتوانی  نه چوونکه، ن رده  بهانیکان  کاره ست له  دهنکر  ناچاردهت سه ده
 . ن  ببه ووهر  جوان بهیک وه ش  به که سهۆ و پرران شاندهپۆ خیانی گیتنپاراس

 ش پ له، کموو ال  ههۆ بوو بنز تهد، الر  کهی شاری هیم دووا  ئهی و رووداوانه  ئه ارهید
 انی  نهانی،  بووننداری برانیکسان ند که  چه  کهر شاندهپۆ خی کانه و خه  ئه وه انهیمووش هه
زگا   داموودهێرۆم و ک ر که رامبه  بهانۆی خیزا واو ناره  تهیک هو ش  بهیتوان
زگا   دامووده  لهنی نده  گهی کاریکیر  خهی سانه و که  ئهانی، ربرن  دهکانتگوزار زمهخ
 . ن  ئاشکرا بکهسوواوی رکانت هو ده
 و ران شاندهپۆر خ  سه نه نھا بخه  ته کهنز ته د  رووداوهی تاوانێو انهی  دهی وانه ئه
و  ئه. انی کهموکراسیواو نا د  ناره  کاره  له هی وه نهی دزۆ خانیست به نھا مه ته،  تریکان خه
  هۆیب،  هی  ههانیریی ب  و تاکهنیسۆ داپیمستی سیت هیقل  و عهت اسهیمان س  هه سانه  که رهۆج
   دووباره و کارانه  ئهی وه ئه ۆ بنسووابکری ر وه هیاسی سیتداران سه  دهن هیال  له ستهیوپ
م   ئهۆیست ر ئه  سه نه خه  دهشاندانپۆ خیکان نهز ته د  کارهی سانه  که رهۆو ج ئه.  وه تهب نه

 یکان نده  گه  کارهی وه نه شاردانیست به مه،  وه شارنه  دهیک  خه  لهشیکانراس، و و ئه
 . یاسی سیت سه  دهۆ بار ب بن به  و نهێری بگ انهدووان ل رهۆو ج  لهیگا رب  ده هۆیب،  انهۆیخ
 و راقیموو ع  ههیگا مهۆ کی کردنیموکراتی د  بهیاری خواست  کورد کهی مه ئۆمر ئه

 ۆ بتیی بر سهۆک داپ نه،  هیموکراتی د سهۆو پر  ئهی  نموونه  بهنی بب ستهیوپ، نی که ناوچه
 ۆ بنینکاربھ  به نده  پروپاگهیبا ک عه ا وهنھ  ته هیموکراسیو داواد  و ئهمانۆ خیک خه

 . مانیت هی تاکایند وه رژه  بهانی، کانمان سکه  ته هیاسی س هئامانج
Shah. wahab@gmail. com 
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