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   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه ...  ... ؟؟ییکک   ناوه ناوهییکک  شهشه ک کانانیی  ییللیی م مییککساتسات  ، کاره، کارهیی  ندهنده  گهگه
 

   باس لهیزینگلی ئیک ژنامهۆ ریگا ر  له وه، ر وبه مه  لهکژۆ رند چه
 پاش  هی گوا که،  کراراقی ع  لهیالرۆ داردی مل 2ی نده  گهیککار

  رهۆم ج  لهی وره  گهیک نده  گه ارهید.  داوهیعس روو  بهیرووخان
  نکهچوو،  بووی ئاسایک کار هی بدایعس روو  بهیم رژیکات ر له گه ئه

 یرچ هه، کراو  دهیاریدام د  سهیکمزای ئ  بهیک  خهیمان مان و نه
  م کاره ئه. کرا  خاک دهر ژ هیستا دام بوه  سهیاری بر  دژ بهشیکس که

 انیت سه  دهکسان  که  که نجام دراوه  ئهکدا کات  له واو ترسناکه ناره
 کند  ههشۆمر تاکو ئه. نا  دادهراقی عیک  خهیر  رزگارکه  بهانۆی خ که،   بووه وه سته ده به
 کش  بهشی کوردی مهئ، زانن عس ده  به  دژ بهیر نگه  سهیوان ه پا  بهانۆی خ سانه و که له
 .  هی  تازه ته سه و ده  لهنی  هه  وهنیبوو

   له چوونکه، ن بدوراقی ناو عی هی وره  گه هی نده و گه ر ئه سه  لهاتری ز وه  لهێو نامانه
 یت سه  دهیاسی و سیرباز  سهیزنھا ه  تهو هیس ن که س به  که  کهێدر نجام ده  ئهکراقیع
   له  دووره ه سا  پانزهی  ماوهۆ ب که، کات  کوردستان ده  روو لهاتریمان ز که  باسه هۆیب،  هی هه
   پانزهی م ماوه له.  ارهی د وه پیموکراتی دیکمای سشمانیاسی سیمستیغدا و س  بهیت سه ده
 انی  وه کانهایدیزگا م  داموودهیگا ر  کات لهچی هۆمر  تاکو ئه هیموکراسی و دی ئازادی  هسا
 .  ستووهیب  نهی نده  گهیار کیسواکردنی ر  لهمان کورد گویک  خهیبژاردراوو  ههیمان رله په
 باس  هی  ههکانداری وئیاسیزگا س  داموودهی کارووبار  لهانی ئاگا وه کهی نز  لهی وانه  لهرۆز
  زران له رگرتن و دامه  خانوو وه هی گوا  کهێکر  ده وه باس له. ن که رفراوان ده  بهی نده  گه له

  وه کانه وره  گه هیاسی س  پارتهیرینگ هی الانیندام بوون   ئهیگا ر نھا له زگاکان ته دامووده
 ۆدات ب رزتر ده  بهی خا نانه هیو ال ناو ئه  لهشینی ناسک  و خهیت هیخزما، ێدر نجام ده ئه
 ش پم به، ر  سه  بردبووهانیانیران ژ نده  هه  لهڵ سایها ه سا ن که  ههکسان که. وت سکه ده

 .  ناوهست ه ده  بهانی باشیما یوت سکه ز و دهر  بهی هیوپا  پلهۆمر عس ئه  بهیو پاش رووخان
ر  به  لهشیو ئه،  رانه نده  ههیتان ویش  رهیستی ل  لهانی ناو وه داخه به،  سانه و که  لهرۆز 

 یر ما سه  له  کهنی که ده وه لانی باس مهک ئ  وه  بوون کهکسان  کهانی، انیوا  نارهیکار
 داموودزگا   له  مانگانهی ئابووریرگرتن  وهیت ارمهیست  هب  مه  مامهیما (انیژ  ئه مامه
 یکزا  شارهی بوون بشی تریس  کهرۆ و ز سانه و که ر ئه هه. ) کار بیک  خهۆ بکانت هو ده
 یکان رزه  به ستهۆ پ  لهرۆ زۆمر  ئهانیال  له بایکندن خوی بوونانی، ک بوارچی ه  لهۆوت ئه

ت  سه  دهانی باشیکولو پو  پاره وه شه ستانهۆو پ  ئهیگا ر له،  تووهرگر  وهانیناو کوردستان
 . ێو که ده
  ن که  ههشی تریکسان  کهکو به، کان وته سکه  ده  لهنیینھا ن ران ته نده  ههی راوه  گهیکان خه
 یکس  که م له  کهرۆ زیک  ماوه  کوردستان له  لهتدارانن سه  دهیکی نزیکس  کهانی، برا
  وه تهر  ناگهانیش هیند مه هو م ده ئه،  قورسیند مه هو  ده  بوون به وه ته رامه م ده ژار و که هه
   لهانیاوی و ناسیت هی خزماۆ بکو  بهی ئابووری بوار  لهانیزا  و شارهیک رهی زۆب
 ی برا که  وره  گهیر نده  به  کراون بهانی بوون ۆمر  ئه ن که  ههکسان که. تداران سه ده
   پر بووه نده وه  ئهانیرفانیش گ سانه و که ئه،  کوردستاننی و ناسراووتدار سه  ده نهف
 .  هی  هه گانه بیرفانی گ  بهانیستیوپ
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 یت هی و دژای نده  گهی کار  لهانی کوردستان باسی انهیاسی س نه هیو ال  کام لهچی هستا ئتاکو
 دووجار  هی ئازادی سا15 ی م ماوه م له برواش ناکه،  ووهکرد  نه  کارانه رهۆو ج  ئهیکردن
 مان ه نستاشتاکو ئ.  باس کراب وه  ترهیکان هنا  کهاویدی میگا ر  له رهۆو ج  لهیکباس
 ال یک نده  و گهانی ال ته هاتبکس  کهکانسیلۆزگا پ  داموودهانی دادگاکان   که ستووهیب

و   ئهستا تاکو ئ هۆی بنی  ناکهی نده  گهی کورد کاری مهنھا ئ  تهن بێناشکر. ئاشکرا کردبن
 .  کراوه نه وه لانی باساکانمانیدی م  لهانیکراوون   ئاشکرا نه  کارانه رهۆج
 ی تهیمۆ کی کوردستان درووستکردنیمان رله  پهیکان  گرنگه ره  هه  کاره  لهک  هیبوا ده
  شهیم  ههی نده  گه چوونکه،  هی بووای نده  گهی کاری کردنۆڵ ئاشکراکردن و کرنتر  بهت بهیتا
 شیمان رله  پهیندامان ئه، کات  درووست دهت لهی می گشتیند وه رژه  بهۆ بیترس مه
 ی تهیمۆ کت لهی میر نه نویمان رله  په هیبووا ده.  تریس ک که  نهتن لهی می بژارده هه
، زگاکان  داموودهیرج موو داهاتوو و خه  ههیکردنۆنترۆ کۆ بینزر  دامهیوان  شارهیت بهیتا

 . ێری بگی نده  گهی کار  لهگا رێ ناکر تانهیمۆ ک رهۆو ج  لهی بوون ب چوونکه
  سکاۆ بت بهی تای  بنکهیاسی سیتداران سه  دهانی،  کوردستانیمان رله  په ستهیوپ
و   ئه ستهیوپ. انی و ئاشکراکردن انهی نده  گه و کاره  دژ بهننزر  دامهک  خه رگرتن له وه

  وه نهۆیک و لی نده  گهی کاری رباره  دهیک  خه رگرتن له  وهیاری زانیگا ج  بهن بکر بنکانه
موو داهاتوو و   ههب  ده  کوردهیک  خهیر نه نو  کوردستان کهیمان رله په. ی نده  گه له
  رجانه و داهاتوو و خه موو ئه  هه  باس له نه سا  ئاشکرا کات وهت لهی مۆ بت هو  دهیرج خه

 . یک  خهۆ روو ب بخاته
 زوو اندنی  راگهیاکانیدی م ستهیو پی نده  گهی کاریورب کردن و به شه  گه  لهگاگرتن رۆب

 ک ترس و کارانه  بهستن ده  ههی سانه و که  ئهی وه  ئهۆن ب  بکهی نده  گهی کار زوو باس له
 یراکردن پاش ئاشک ستهیوپ. ن ده نجام نه  ئهانی و کارانه  ئهاتریش ز وه  و لهانی د تهبچ
 ۆ بێری تر بگیسان  که  لهگا ری وه  ئهۆ بن توند بکریاسای ی سزا سانه و که  ئهیند  گهیکار
 . ی نده  گهیرینجامدان و ب ئه

 یداری ئی نده  گهانی، زگاکان وده دامویکان  کارهیرۆم و ک ر که رامبه  بهنییربر  دهیزا ناره
   له هی وه نهی دزۆ خ  گرتنه خنه  و رهیزا  ناره رهۆو ج  لهی بوونب،  هی و شارستانی ئاسایککار
 ی خنه  و رهیزا  نارهێو انهی  دهی وانه ئه. ی نده  گهیکموو کار  ههینیشۆ و داپکانراست
 کنسان  دووژمن کهیکان النهی پیت اسهی سی وه چوارچ نه  بخهی نده  گه  دژ بهیک خه
و  وه  بشارنهیک  خه  لهکان راستێو انهی  دهیچۆ بنایگ ئه،  هی  ههی نده  گهی کار  لهانیست ده

  ز به  حهاتریزس  موو که  هه  کورد لهیدووژمن.  دووژمنانیالنی پڵ پا نه  بخهکانزا ناره
 ی کاریورب  بهۆ بشیکموو کار هه، کات زگاکان ده  داموودهی خزمتگوزاری کاریبوون نه
 . کات  کوردستان ده  لهی نده گه

و  ک ئه نه،  وه شارنه  کورد دهیک  خهیکان  خواسته  لهانۆی خ ن که سانه و که  کورد ئهیدووژمن
 کانتگوزار زگا خزمه  داموودهی کاریم رخه مته  و کهیرۆم و ک  کهێو انهی  دهی سانه که

  هۆیب، و ناکا کردووه  کورد نهی  ئاسوودهرو تانکی ز ز به ت حه  کورد قهیوژمند. ن ئاشکراکه
 کورد ینھا دوژمنان  دوژمنان تهیر شان  سهۆ بیک  خهی خنه  و رهیزا  نارهۆیست  ئه خستنه

 . ر ماوه ک جه  نهن که هی ده
 ت وی وه ره ده انی  وه  ناوهی وانه  ئهیچ،  کوردستانیاکانیدی زووتر میرچ  هه ستهیوپ
م   کورد وهی مه ئی وه  ئهۆن ب  باس بکهی نده  گهیر کار سه  لهت بهی تاینی و نووس رنامه به
   بهتر یس  کهرۆ ز  لهمانۆ خکدا کات له، روات  ئابروومان نهیھانی جیاکانیدی م  تر لهیوان ئه
 و ین ده  مهیکگا همۆ کیزراند  دامهۆبات ب  خهکداکات له. نییزان  دهوتوخواز شکهپ
 . ی نده  گه  دژ بهیبات  خهڵ گه  لهباتمان هاوتاب  خه ستهیو پنی که  دهیموکراسید
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