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  ند پاریاد سامره ... ! ری کۆیه قه  و مهرانی کوردستانی ئران کانونی نوسه

له   زاینی2004یان ئاگادارن که له سای  تی کوردستان زۆربه ران و روناکبیرانی کوردی رۆژهه نوسه
به ) ت رانی کوردستانی رۆژهه کانونی نوسه (به ناویبی  ده نگی ئه رهه یکی فه رکخراوهوتی نۆروژ 

به پوستم . ست پکرد سمی کاری خۆی ده ر و روناکبیری کورد به ره ندین نوسه شداری چه  به وپشتیوانی
ر کارکردی  وه له سه ک رونکردنه ست به کار کردنی کانون کۆمه زانی پاش نزیک به س ساڵ له ده

ران له ناوخۆی وتن و  وسهندامی کانونی ن ی ئه وانه دا بۆ زانیاری ئه و ماویه رپرسی کانون له به
ست پ کردنک به کورتی ئاورک له س سای رابردو  ک ده  که وه وه مه م روناک بیران بو بکه رجه سه

ش و  می له که ولی کاک ئازاد رۆسته ت به قه  که کانون به رواه2004له سای .  وه مه ده تا ئساتی ده
م  که ر له یه هه. پ کرد ستی دا ده سمکی ساده ن له رێ و رهبژارد هه! واکی دۆستانه ودمۆکراسیدا هه
ر   به ه رو ک به ت پور که وه فروخ نعمه کاک، ی کانونر  به روه ندامانی به بژاردنی ئه تی پاش ههسا
 پاش،  بوه ی راستنه می له گه  وابوو کاک ئازاد رۆسته  ناو براو پی ستی له کار کشاوه  دهبژدرا بوو هه
جانی  کاک عارف باوه بۆ ونه، دا یان به کار نه ی کانون درژه ندامکی دیکه ند ئه ند رۆژ چه چه
پاش ، دائعالمی کرد که درژه به کار له کانوندا ناچوو  ی کانون زۆری پ نه ری دیکه به روه به

له ، ندامکی چاالک ب هکرا ئ روان ده ندامی که چاوه الح گوڵ ئه  سهند مانگ کاک نیا چه رینی ته تپه
 دین سالح ناسراو به کاک کرمانج دره کاک بهجارو  ی پچوو ئه کی دیکه یه ماوه،  تی کشاوه رایه به روه به
م له  یان ناسم و قسه  ده وه  که له نزیکهش  سانه و که واوی ئه ته. یاند راگه ی خۆی وه ست له کار کشانه ده
یان توانیوه  ن که نه ن و ده که ی به پاوانخوازی و ناراستی تاوانبار دهم کاک ئازادی رۆسته، ڵ کردون گه

  . ن هادا بده سیکی وه ڵ که ی کار له گه درژه
ندامکی  ک ئه  خۆی وهویست یھه ده،  تاوه کاک ئازاد به کردوه و هندک جاریش به قسه ره ر له سه هه

جار ، زانی فا هیجری ده زیک به کاک مستهزۆر نخۆی و که  ئه، ر بناسن وروبه به دهحیزبی دمکرات 
شدا به ئاقست که وا نیشان بدا  وکاته ر له  و ههکرد فای ده ی کچی کاک مسته ماه ناجارک میوانداری بنه

کاک ئازاد . کرد ریشی بانگ هشتن ده به روه ندامانی به کک له ئه  یه وه سته کی سیاسی به ده کارهایه
ی  نکی دیکه سپی حیزب و الیه ر چه یکوت ئۆپزسیۆنن یا به یا ده، ر چونه ده نوون دهی که له کا وانه به

 به  یه وه یر ئه سه، ر به کۆماری ئیسالمین یکوت که سه ریش بۆی گونجا با ده گه ئه، سپاندن چه  ده پوه
به  ی سانه و که رنامه ئه کاک ئازاد که خۆی به پالن و به کرێ نیشان بدرێ گه و شاهید ده یان به ده

، ست کانی راوه ر کاره رابه  که له به بوه تی فکرکی نه تی پاکسازی کردوه و تاقه ی کاری حیزبایه شوه
 و دانیشتنی  به قسه،  ماوه  نه سانه و که ی ئه وه ڕانه ر بۆ خۆیشی کات زانیوت هیچ ئمدک به گه هه
 ناو  وه رنه  داوای ل کردون بگه ره مه یر و سه ی سهن یان و هندک جاریش به ندین جاره له گه چه

ی کاک ئازاد زۆر  و کردوه ئه، ندامان کانون ج بھلن وای نیشان داوه که پی ناخوش بوه ئه کانون و
نزاده پ  سه ی بای حه وه چ که به جودا بونه کانی ده فای هیجری و الینگره ویستی کاک مسته هه ک وه

ر   سه ست به دا وده ست نه نگی له کانوندا له ده ی ده وه کاک ئازاد بۆ ئه. !برن ڕده  دهناخۆشبونی خۆیان
لیفونی خۆی له  یتا باسی پندی ته یتا په په، یشتبا الینگرانی بای مامۆستا ر که گه کانوندا بگرێ هه

تی له کانوندا بون رۆی  ش که مخالفی حیزبایه سانه و که  له الی ئه یه وه یر ئه سه. کرد ڵ مامۆستا ده گه
ر   سه تی کاری له ز ناکا کانون حیزبایه  و حه خۆیه ر به کی سه ر گرێ که نوسه  و دهگرا روناکبیرکی ده

ک مافی  یه ندامی هیچ حیزب و رکخراوه کا که ئه ی کانون به راشکاوی باس ده ساسنامه ئه.  بکا
فا  ر به بای کاک مسته نا که سه ری سولتان په نوه ئهرئستا کاک  چی هه که تی نیه رایه به روه به
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 که کاک  یه وه م راستی ئه به، کا تیدا کار ده رایه  به روه هیجریه شان به شانی کاک ئازاد له به
ستی  به  نیشانی داوه که مه وه شدا به کرده یه و ماوه لهرزه و  نا ئینسانکی زۆر به ری سوالتان په نوه ئه

کانی کاک ئازاد  پیالنه ت و  قوربانی ف و ف و توهمه ته ش که بونه ر بۆیه هیچ کام له وانه هه،  ته خزمه
ندی  ر جناحبه ت باس له سه نانه وابو ته که.  یه ن و رزیشیان بۆی هه ر ناکه نوه به خراپ باسی کاک ئه

،  وه کانیه ر کام له باه  به ههن ب یان حیزبی  که کاک ئازاد ب الیه یه وه باس ئه، تیش نیه حیزبایه
ی چ له کانوندا ماون یان پاکسازی  ک له وانه ئستا بۆ زۆر یه،  یه ی هه فکرکی پاوانخوازانه و دیکتۆرانه

ستن هیچ  به  هه  و پیالن گران و قسه وه تی نانه کایه ره  که کاک ئازاد جگه له دوبه وه کراون رون بۆته
، چ رانی کۆماری ئیسالمی ده ک سه تی کاک ئازاد زۆر وه هم سیاس به. ست نایه ی له ده کارکی دیکه

و دان به  کی خۆی دان رز بۆ خه، ی سیاستی ناوخۆی خۆی به هز کا وه کۆماری ئیسالمی پش ئه
و وا   ببا کان به روه مدونه دانشیشتنی ته ی  پرۆژه وه ره دا له ده ول ده حه، کانی ئینسانیاندا بن مافه

 ی کانونداڵ ناوخۆ ویش له گه چونکه ئه، !کانی  بۆ ئینسان و مافه یه نیشاندا که تا چ راده رزیان هه
 بلیغات و نده و ته پو پاگه،  گرێ چی ناکا و له جیاتی کاری ئینسانی ژهجگه له له ناو بردن و ئاژاو
م له  له ناوخۆی کانوندا النی که ی که هتی سایه زان که شدا که ده نا وه  و له په درۆ و ف و فیشالی داناوه

ڵ  ندی له گه وجار به پوه  ئه ماوه  ناسراوه و هیچ ئعتباری نه یه رن و نوکیان هه ی نوسه وانه الی ئه
  وه ندامانی ناوخۆی کوردستان له نزیکه دیاره ئه،  وه کاته هو بۆشاییه پ د وه و ناوخۆی کوردستان ئه ره ده

رانی  خرا ناوی کانونی نوسه، دا کاک ئازاد پاش پاکسازی کانون یه و ماوه له. کان نیه ئاگایان له راستیه
و   کاتکدابوو که ئه  لههو ئه، رانی کوردستانی ئران تی گۆری و کردیه کانونی نوسه کوردستانی رۆژهه

، بژدرا بوو ندامان هه نگی ئه ی ده رینهمی کانوندا هاتوه به پی زۆ که یهیندراوی  ک له راگه ر وه  هه وهنا
رپرس و  بستی دیاری کردنی به به مه ر دو ساڵ جارک ساسنامه هه ر به پی ئه رار بوو هه قه
ئسیری  چی کانون له ژر ته هک، ی گشتی بگری وه ر ئاڵ و گوڕک کوبونه رانی تازه و یان هه به روه به

و پیالن گرانه به راشکاوی  ستای پاوانخوازی و درۆ و فل می که خۆی وه کانی کاک ئازادی رۆسته بیاره
 بوو  وه ته ژههگۆردرا و له رۆپرسن بۆ ناوی کانون  کات له کاک ئازاد ده.  ناوهکانی ژر پ موو بیاره هه

ر به حیزبی  سکی سه ر که گه ئه، پرس  که ک لی ده یه  هه وه  به یه ی ههند ی پوه که مه وه، به ئران
راتی کمی حیزبی د وه ره بیر هنه داعی و وه و ناوه ته ویستم ئه،  که دمکرات لی بپرس ده

ران بالیه ر له ناوخۆی کوردستان که گه ئه، کوردستانی ئ کی ببکا ر هه ن هه س مان پرسیاری ل ،
 که  ر بگاته بای مامۆستا ده گه ئه. ب ندامانی ناوخۆ ساز نه ی موشکلی سیاسی بۆ ئه وه بۆ ئه،  ده

  ره مه یر و سه تاریخکی سه، کرێ ناوی کانون پشنیاری ک بوو که باس ده. !پشنیاری مامۆستا بوو
تی پیالن و  مول و تاقه حه یه که ته سانه و که کک له چی ناوی کانون پشنیاری یه که، ست به ده هه

و  ر ئه هه،  تی کشاوه رایه  به روه ما و له ژر گوشاری ناوبراو ناچار له به کانی کاک ئازادی نه ئاژاوه
. ران با کتی نوسه ر نوی یه د بریا هه  شیمانه له پشنیاری نوی کانون و سه  که په  ئستا ده سه که

، ر حدکا هنا یان به سه یه و به ملی و پیالن گان ئه ی به زۆرهفا هیجر ئستا که گروپی کاک مسته
. ر کانوندا گرتوه ستی به سه دا ده و سیاسته دژه دمۆکراسی و ئینسانیه  پی ئه ر به کاک ئازادیش هه

ن  کی زۆر دناسک و خاوه رهایه له کانوندا نوسه، ڵ حیزبی سیاسی زۆره م جیاوازی کانون له گه به
دا من داوام له  لره.  و پیالن گرانیان نیه ندوکه  ده ڕه تی شه  و تاقهوانه نیزامی نین ئه، ن ههست  هه
، وێ که دوا نه کونگره وه، ن   بکه ساسنامه کانی ئه  کردنی خاه داوای ج به ج یه ندامانی کانون هه ئه

ر  گه ری ئازاد ئه گه  فراسکی رۆژنامهکانی کاک ئازاد بن و له کون ی که بونه قوربانی پیالنه وانه با ئه
ون دیار که کان وه ن و راستیه ی خۆیان بکه ندامانی کانوندا قسه م له حزور ئه نا النی که ده، مومکین ب .
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نا راپۆرتی  با له په، ندامانی دا به ئه یان ده ندی دمکراسی و مافی ئازادی به ر کانون شۆنکه پابه گه ئه
ی  گه قسه وانی دیش به به ئه،  نیه وه ر راستیه یاتی کاک ئازاد که فی به سه  خهی ساز کروای سانه

و  ئه، ر کونگره بگیرێ گه  که ئه  بینوه وه سکه ن که  له الیهی زۆر رون و ئاشکرام گه من به، ن خۆیان بکه
  می کاک ئازاد چیه ۆ وهئاخ.  ڕی کۆیه ل تک چوه قه ڵ مه زانن کاک ئازاد کانونی له گه موو ده جار هه
تۆ بی . ب؟ ی ده ی کاک ئازاد درژه قینه ی تا ئاشکرا بونی روخساری راسته وانه و رونکردنه بۆ ئه
کا و  رده ه  د مهیان نا به ر که گیریان کرد له ترسان ی هه وانه واوی ئه ک ته کی پ ب بو کوتن یا وه یه قسه

م  که ربگرێ من دنیای ده ک وه کک که ر چه کاک ئازاد له هه. !؟ناسن به عاملی کۆماری ئیسالمیم ده
ی  وانه یان کانون که به ئیمزای ئه، کا چ ده یان له کانوندا که قام گیر بونی ئازادی به یا مل بۆ سه

 واوی  قۆناغک که کاک ئازاد له ناکاو ته وته که  ده یه رتیان هه نابه راگیراوه که له نۆروژ مافی په
کانی وتی  سمیه ستگا ره  ده  و کار بکوته وه ندامان رون بته واوی ئه کانی بۆ ته  ئینسانیه  دژه پالنه
  . نۆروژ

  


