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  می  ئازاد رۆسته ... سک نییه مکی هیچ که رانی کوردستانی ئران کانوونی نووسه
  
 ب ناونیشان سکی ن که  الیه  له رانی کوردستانی ئران که ر کانوونی نووسه  سه  له وه دا شتکم خونده م رۆژانه له

  و شته زانی ومی ئه پویستم   به ر بۆیه هه. نووسرابوو 1 " وه مانه ربازکی گومناوی ئیمامی زه سه" ین دهک  و وه
.  وه  بۆته سته جهر دا به و شته  ناو ئه  له ن خاک که ر چه  سه مه  بخه  و ئاماژه وه مه  بده وه ن خۆمه  الیه له وخۆ راسته
  : وه ی خواره م خانه ر ئه  سه وه ڕنه گه ش ده م ومه کانی ئه هۆیه

موو   هه ر له دوو  و به کارانه واشه  زۆر چه دراوه وڵ ر من و هه  سه ته وخۆ خراوه راستهی  دا ئاماژه و شته  له-
سانک   کهس یان  بشوندرێ و که وه  کانوونه دار به ندی کانی پوه یه  راستیخالقی  و ئه یانه مۆژی پرنسیپکی ئه

  !بناسندرن رووناکی  نردراوی به
ی "حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران"کانی  نکی ناو کشه  پاشکۆی الیه ران به  کانوونی نووسه دراوه وڵ  هه-

  پشوو
  .  بکرێ پناسه

کانی  ی ناو ریزهیرانی سیاسی ئستا  قه رگرن و له ک وه ت که رفه  ده  له سانک ویستوویانه سک یان که  که-
تی داڕماوی خۆیان  سایه کانی که کۆه موو گرێ هه و گرنر ک وه ندامانی کانوون که ر ئه  سه  بۆ هرش کردنه"حدکا"
  .  وه ننه هه،  بووه  نه بۆیتیان رفه  ده  دووساه ی نزیک به  ماوه که، نگاوی کی ژه یه وه  رشانه به
   

ۆری  ز ره ی هه هی زۆربه  پیموایهکوو  سی خۆم به که ک تاکه ی نه رچاو روانگه  به دا دته م وتاره  له ی که وه ئه
ی  رۆژ و کار و تکۆشانی رووناکبیرانه خۆیی و تفکرینی به ربه ساسی سه ر ئه سه  له  که ندامانی کانوونکه ئه
ی  وتووانه ستکرد و دواکه یرانی ده  داوی قه ونه  ناکه یانه  ناشی ربینه  ده و شوه ک به  نه  که زراوه سانک دامه که
و مۆدنی خۆیان بۆ   کار و چاالکی رووناکبیرانه دان به  درژه بن له لگیرتر دهکوو ش ند به ک سامه ی وه سانه که
و   ئه  دنیام که دیاره.  کوردستانی ئران  لهلکراوی کورد  لی زوم کانی گه یه  ئینسانی هنانی ئامانجه ست ده وه
ی  رپرسانه نگاوی به بن و هه رده ویی ده زو  به یانه کاری واشه و چه ر به رانبه وستی خۆیان به ش هه ندامانه ئه

  . گرن ده کانی هه تاه  به ونه ند و خه ی سامه یه انهوتوو دواکه  و هرشه ر به رانبه خۆیان به
  ربازه و سه ئهم هیچ خاکی   هه  داڕژم که وه  سترۆکتۆرکه م به که  ومه خۆشه موو شتک پم م پش هه به

 دوو  ر به رانبه وستکی روون و ئاشکرا به میش توانیبتم هه  و هه وه منته وم نه  بمان هی ئیمامی ز گومناوه
و  و ئهی پشوو "حدکا " ورانی کوردستانی ئران  کانوونی نووسه  بریتین له تی بگرم که ڕه ی گرینگ و بنه له سه مه

  .  اوهد ریان هه دا سه کانی ناوخۆیی ی کشه ئاکام ی له دوو حیزبه
  ؟  چی ده که  قینبی هرشه

ستیان  ده وێ وه یه  ده و بوغزانه دانی ئه  فێ  به م که که ند ده کانی سامه ترین ئامانجه کی ره  سه  به دا ئاماژه لره
نب:  

نی  رت گوته و کو ی ناو کانوونه ندێ کشه ند هه م تیری تاریکی پکی سامه که رچاو یه  به دا دته و شته ک له وه. 1
ت  نانه ی ته وه  ب ئه  ب زانیاری و به ها به روه هه! دا ت خوداش بیار ده نانه  و ته سانی دیکه  جیاتی خۆی و که له
ندێ بیاری  کا و هه  ده وه و په  خۆی بدا باسی ئه دا به  سایتی کانوون وی کانوون له ی په وه تی خوندنه حمه زه
  !ز ر کاغه  سه ردن و دیژنته  گیرفانی دڕاوی ده  له ره مه یر و سه سه

می حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئرانی ئستا و  که سی یه ی که ماه ر بنه  سه وه وه یباته  ده پاشان زۆر ناشیانه. 2
 ڕزیان ها به روه  و هه  هاوڕیهو ڕزی ئه ی به ماه  نوان من و بنه  مژوویی له ندی  پوه ێ واپیشان بدا کهو یھه ده

  وان و به  من خۆم به دا که م واپیشان ده یان النیکه، م  ب بیاری وان هیچ ناکه و من به شتکی پالن بۆ داڕژراوه
   ! پش مه  ببه یه  گومناوه ربازه و سه ر ئه  سه  کوکردنه کانی خۆم که ی ئامانجه وه  بۆ ئه وه ستۆته  به وه"حدکا"

                                                 
ن  که  نهێنی کاريان بۆ ده ی به سانه و که هێنن بۆ ئه  کاری ده رانی ئيتالعاتی ئێران به  سه  که که زايه مان  وته ربازی گومناوی ئيمامی زه سه 1  
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،  زاده ن سه  حهبدوال  عهمامۆستا، ی حیزبی دیکهڕزی  زۆر بهکی  یه و پی هاوڕێ ستاوه وه ش رانه وه ناوبراو به. 3
 شکی زۆرتر  م چوونکه به!  مامۆستا بم ر به بم و سه  نهفا  کاک مسته ر به ک من سه وه نه،  وه که له سه کشته مه ده

و  ری ئه به ڕوه وخۆ به  من راسته دا که  و واپیشان ده ڕزه و به ر ئه  سه وه  دته وه  دیسانه فایه نی کاک مسته بۆ الیه
   . ن ی داده  پاوانخوازانه و به  ئه م که تانه سیاسه

ی  کی دیکه تی روویه یه و هه ئه! ی  زۆر گرینگانه گه و به داو ئه  کانوون ربین له ی ئازادی راده له سه مه. 4
، !!!!کا پاش س ساڵ  و داوا ده بووه ی نه و شتانه  رگای باسی ئه  گوایه کا که  ده وه تی و باسی ئه یه که یه قینژی

 بگیرێ  کۆنگره، ک س ساڵ  دوو ساڵ نه کاته  ئستا ده زراوه  دامه2004 کانوون سای  ی خۆی که  پی قسه ر به هه
   !!کانی روو بکا گه تا بتوان به، !  و کۆنفرانسه  نییه کۆنگره، و
ی  ڕشه  هه!و ست کردوهتی نۆرویژ کانوونی دروو وه  ده کا و پی وایه کی ب کۆتادا باسی نۆرویژ ده یه  کۆتایی له .5

   !"تی ی پشتر بوویه  کارهو  ئهر هه!! " کانوون کا له  دهکان یه زگا نۆرویژی  دهسیخوڕیی
 زۆر  که، ک خۆی  الیه وێ له یه و ده ئه. ندن  سامهکانی  ئامانجهترین کی ره ی باسم کرد سه و خانه بینین ئه ک ده وه

 سوندی  ی به باکه شری ژر عه ه کهکلکی ولک   قه وێ به یه  و ده دا هاتووه یه و لیسته  ناوی له راشکاوانه
شک  و به دا بووه دری  ژر چاوه  دوورا و دوور کانوونی له سک بناسن که  که به، ! وه بباس بشارته تی عه زره حه
، کانی بکا  بت و قسه کا که ده،  کۆنفرانسو  نه دیسان کۆنگره،  کیش داوای کۆنگره  الیه  و له یه و کشه  له نییه
ک  و ناورێ وه شارداوه خۆی حه 2!دا مانی ژر ناوکی خوازراوی ئیمامی زه  و له ش ترسنۆکانه وه داخه به

  یه و شتانه  ئازادیخواز و رووناکبیر و ئه نده وه ند ئه ر سامه گه  ئه باشه. ربخات  خۆی ده قینه رووناکبیرانی راسته
ن  ک فارسان ده وه! وێ؟ که رده پۆش ده  ملی خۆی و تاریک ی کردۆته  خوازراوه و ناوه کا بۆ ئه  خۆی باسی ئه که

   !!عاقالن دانند
ک رۆژی روون   وه  که  چین شتکه یه و قینژی هکانی ل سته به مهوێ و  و چی ده  کیه و کابرایه  ئه ی که وه ئه

م  زانین به شی ده که  دایکبوونه وتی له ت رکه نانه ته  چوونکه  ناکا وه م بینه ه  قه  و پویست به ئاشکرایه
ش بووب  نانه هو الی  بۆ رزگرتن له  گۆڕێ که ته  هناوهنی تی و الیه سایه ندێ که  ههباسی   که دایه وه  له که له هس مه
کا و ومی خۆی   ده ته هوباب ی شتی له ڕشه  هه مژه  له سه و که نا ئه  ده وه مه  پویستم زانی ومی بده به
  و شتانه  بۆ ئه ئستایی م قۆناغه  ئه  که یه وه ش راست ئه سه و که ی ئه وره کی گه یه ه  هه پموایه.  هو رگرتۆته وه
 روونی خۆی کانی ده یه م و کۆڕی ی که وه بووکردنه ره  بۆ قه  باشترین کاته  که و پیوابووه  ئه کهقۆناغک ،  بژاردوه هه
  کانی به وێ و ئامانجه و ئه ره ک بدزێ به ینی خه توان زه و ده و ئه یران بووه تووشی قه" حدکا " ت که  تایبه به

   به تکی وابوو که رفه  ده  راستی پویستم به  من به تکدا که کا له، !لمن  بسه وڕاوه  و گه ی ب به ت و قسه تۆمه
مان   هه و له وه مه س روون بکه بۆ زۆر کهنگی خۆم  رهه تی سیاسی و فه سایه کانی که رمی سنووره کی فه یه شوه

تا  ره  سه ر بۆیه هه.  یه  هه وه"حدکا " ندی به  پوه رببم که  ده و کشانه ڕ ئه مه ییم له نووکه وستی هه کاتیشدا هه
  : هناومن وه ره سه ی له  خاهو پنج ر ئه سه ر باس له  سه دمه

   که  نییه و مانایه  به وه ئه. یاند سمی درووست بوونی خۆی راگه  ره  وتی نۆرویژ به  و له2004کانوون سای . 1
   لهر زرنه ی دامه  لژنهتی ندامه ی فۆرمی ئه وه ردنه کۆک  به مژ بوو که کانوون له.   نۆرویژ درووست بووه کانوون له

  وه ربوتر بته ی کانوون به ی بازنه وه م بۆ ئه به. درووست ببوو) باشووری کوردستان ( وه ره ناوخۆ و دههاوڕیانی 
   به وه  داخه  به که. بن ب هه  نۆرویژیش ده وابوو له  پمان ی که رانه و نووسه ندک له ی هه وه  کۆکردنه ستکرا به ده

هیچ ، تم بۆیان ای رز و حورمهو،  وانی دیکه ب ئه م نه کی زۆر که یه کان ژماره سه ناسینی که هۆی نه
ه م هه ر ئه هه. بوو  نه وه یه نگ رهه  کارو باری فه کیان به یه ندی وهپ ئه وه جیاواز له،  یه ه و هه ی ک ر  سه ی به یه

وستی قورس و   هه  و به وه  خۆشییه  به  که ک کشه دانی کۆمه رهه  هۆی سه بوویه، !پاند دا داسه منیش و کانوون
ند دنیا  سامه، ڵ ب گه و ئستاشی له وه  بایه میشه  بۆ هه قینه رانی راسته  نووسه  له مه  که و ژماره قایمی ئه

  ! وه  نابینته وه ستکرده شواوی دهها  کی ئاوه زایه  فه ونیش به خه  بۆ جارکی دیکهس  که، م که ده

                                                 
!! کانی بکا  قسه  و ئازادانه يه"بێ.گێ.کا"و سازمانی   ناو ئه وێرێ بێته  ده وه  وره  کامه خسا به نابی ره  بۆ جه جاله و مه ڵ ئه خوازه ر نه گه  ئه باشه 2  
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کی   خه رگری له توان به ند کاتک ده ک سامه سکی وه  که ب بم که دا ده م که شی یه ڵ به گه ندی له  پوه له
و  ی ئه سه و س که  ئه ڕین که ش گه وه با له.  بنووس وه  ناوی خۆیه ب به ی هه وه  ئهی  بۆ خۆی وره  بکا که دیکه

 ناوی  ن و بهتوانن ب  دهوا ب ئه ک هه یه له سه ر مه گه  و ئه یه مان هه ندی دۆستانه ناوی بردوون تا ئستاش پوه
د پ  ویان قه  ئه و هاوڕیانه  ئه زان که ند باش ده  سامه  چوونکه و نییه و هیچ پویستییان به! نووسن ب وه خۆیانه

  ! خۆیان  له بووه باشتر نه
رک  ر نووسه گه  ئه  که داوه  نه وه ی به و ئاماژه  په شک له تا ئستاش هیچ بهوی نوخۆ  ر په  سه شگاته  ده که
 با  ته م بابه رانی ئه خونه. دا ناب  کانوون تی له رپرسایه رگرتنی به وا مافی وه  حیزبکی سیاسی بوو ئه ر به سه

  باسکردوه/ فاهی شه/ م ده  شتکمان به م ئمه به.  وه مووی بخوننه ن و هه کهڕی کانوون ب ردانی ماپه خۆیان سه
سک  ر که گه  ئه  که یه وه ویش ئه ئه، ند  سامه شته  گه وه  منه س خۆم باسم کردوه و له م که که  یه که
سانک   که ب چوونکه دا هه  کانوون تی له رپرسایه وا ناتوان به بوو ئه ی خۆیدا هه که  حیزبه کی له یه تی رپرسایه به
دی  وه دا نه  سه زان که س باش ده موو که نا هه ده. وتوو بن رکه  ناتوانن زۆر سه یه هههاوکات  دوو کاریان  که

  . نگر ندام یان الیه ک ئه  وه ئسته، ننکی سیاسیش  الیه ر به رد سهران و رووناکبیرانی کو نووسه
   
ک  ی س ساڵ وه  ناوخۆ و پاشانیش ماوه بووگم له" حدکا"ندامی  کی زۆر ئه یه  ماوه ان کهز سک ده موو که هه. 2

  زانم له  ده وره کی ئجگار گه یه  شانازی ش به وه  و ئه تم کردوه کانی حیزبدا خزمه  ناو ریزه ک له یه رگه پشمه
ک  لی کورددا کۆمه کانی گه  یه  ماف و ئازادی رگری له کانی به  ناو ریزه حوزووری من له. دا رابردووی خۆم

خۆ من .  بۆم یه وره کی زۆر گه یه ر شانازی ویش هه  ئه تی و سیاسی بۆ پکھنام که یه خسی و کۆمه ندی شه یوه په
 دیار   به یان تا ئواره  به ر له و هه!  ناسک بنی دم  خۆی گوته بووم که ر ئاگردان نه ری به ند نووسه ک سامه وه

  م دابنیشم و بگریم و پیالنی جۆراوجۆری بۆ دابژم که ش بۆنی بکه وه  دووره لهز ناکا  ت حه نانه  ته  که وه گوکه
  3!! وه کم ل بکاته کوو الیه به

ڕز کاک   مای به به 4 وه زوورمه گای مای خه ر  له  که یه تی ندی خزمایه ش پوه یانه ندی و پوه ک له  یه بۆیه
ن جارک  دا چه یه و چوارچوه  و منیش له یه  هه یه ندی و پوه راست یان ناڕاست ئه.  مه  هه وه یه فا هیجری مسته

  زانن که م هاوڕیانی کانوونیش باش ده وانیش و هه م ئه هه. ستک کانی ده  قامکه متر له که، هاتووچۆم کردوون
کوو  د وه  من قه ش بزان که وه ب ئه ند ده سامه.  و ئازیزانه  بۆ مای ئه کراوه ندامکی کانوون بانگ نه هیچ ئه

تی و  رپرسایه رگرتنی به ر وه خۆ گه.  و ناشب بووه  نه تی و هاتووچۆیه و خزمایه پوانگکی سیاسی چاوم له
ک ئاگادارن   وه که ب ی سیاسی هه رین پلهفا بات ستهب کوڕی کاک م ده،  ب و شتانه بهتی سیاسی  حورمه
  . تی نییه
  نده وه کی ئه یه ندی یوه نیا په  ته  من نه  که سک ئاگاداره موو که  هه وه ی سیاسیشه ی کشه له سه ت مه  نیسبه به

مترین  دا که ڕزیان رتری بهورانی سک  ده ن له ساسه کوو ئه  به بووه  نه فا وه ڕز کاک مسته  هاوڕی به قایمم به
ی نۆرویژی حیزبیشدا تا کراب   کۆمیته حوزووریشم له ت نانه  و ته وه ته کراوه کی سیاسیم ل نه الیه
،  وه کجار بانگ کراوم بۆ کۆبوونه نھا یه ی چوار سای رابردوودا ته  ماوه  له ک که یه  شوه به،  کراوه ست ربه به
 ! وه  بیر بچته تیشم له ندامه ت ئه نانه  ته ودراوه  چۆن هه ڕین که  گه وه با له. ندام هک ئ ک میوان نه ویش وه ئه
دا  و حیزبه تی له ندامه ورانی ئه  ده نم به مه ورانی ته  باشترین ده شک له  به سک که ک که وه  وه ڕته ش گه وه له
و  له. کانی ر حیزب و کشه سه ب له وونی خۆم ههتر راو بۆچ ر تاککی ک هه  وه یه م هه وه زانم مافی ئه ده

فادا بووگم  ڕز کاک مسته ورانی به  ده  لهشکیالتی ته، ندێ رووکردی سیاسی  ههگری خنه نیا ره  ته دا نه یه ندی پوه
ۆکراسی نوێ  دم رگری کردن له  به زانن و پیان وایه  موخالیف ده  من به نه و الیه  هاوڕیانی ئه ندێ له کوو هه به

                                                 
! داهاتوودا باس بکرێن  له ن که  هه ته و بابه ی له قينه يان چيرۆکی راسته ر پێويست بکا ده گه ئه 3  
  ڵک له  خه بێ که يی نه ماڵه تی و بنه يه ی کۆمه ی کێشه نده وه ند ئه ی سامڕهبڵێ.  وه و باسانه  ناو ئه خسی دێنێته  شتی شه  خۆی بکا که رم له بێ شه ند ده سامڕه 4

!!ن داهاتوودا باسی بکه  
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 ناو  رم له به  پش و هاوڕیانه کانی ئه ته  من سیاسه  که  کوێ مومکینه  له وه م شتانه به.   مانای ئۆپۆزیسیۆن بوونه به
   !دا؟ کانوون

  وه ر بدا ئه سه ی له و حوکمانه س ناتوان ئه  هیچ که و و کشانه  له  دوور بووه وه  خۆشیه ران به  کانوونی نووسه 
  .  باسکردن ناکا یزانن و پویست به موو هاوڕیانی کانوون ده  هه  که شتکه

  نیا بۆ تاوانبار کردنی کانوونه  ته زاده ن سه مان مامۆستا حه که له ر و رووناکبیری گه  گۆڕی ناوی نووسه هنانه. 3
ی  وه  وای ئه زاده ن سه مۆستا حه ما زان که ک ب نه. کانی کورد  سیاسی یه تی سایه ڵ که گه ندی گرتن له  پوه به
  وه یه  شانازی کانوون به.  نیشه گمه رگ و رووناکبیرکی ده وه، ر کوو نووسه  به  توانای کورده کارکی به  سیاسی که
، دی الحی موهته  کاک سه بۆ نموونه،  بگرێ شنه و چه تی ناسراوی له سایه  که ندی به  پوه  که دایه ستووری کاری  ده له
و  ر ئه گه نگاندنی سیاسی ئه سه  هه  دوور له م به به.   بن حیزب یان رکخراوکی کوردی  ر به  سه یه وانه  له که
ڵ ک  گه ی له گرێ ئه ڵ نه گه یان له ندی  پوه وه یه  شانازی بن و کانوون به ندامی کانوون نه  ئه یانه تی سایه که

قورسایی کانوون دا   کانوون ر و رووناکبیری وا له فرادی نووسه  حوزووری ئه م که ده  وه ته راحه  سه زۆر به. بیگرێ
ر   ژر پرسیار هه خۆیی کانوون بواته ربه  سه  که  نییه و مانایه  به وه م ئه به. کا تری ده ح تره  و مه وه ره  سه باته ده
م رۆژی  که  یه  له بۆ نموونه.  وتوه که لنی ت نه مان که خۆیی ربه  سه و ئازیزانه  حوزووری ئه  تا ئستا و به ها که وه

م   به ربیوه  پشتیوانی خۆی ده وه  شانازیشه و به  ئاگای ل بووه زاده ن سه ڕز مامۆستا حه  به وه زرانی کانوونه دامه
  دا بووه  کاتک  له وه ئه،  ژر پرسیار خۆیی کانوون بواته ربه  سه  که بووه  نه وه ڵ ئه گه ک جاریش له ت بۆ یه نانه ته
  . بوو" حدکا"ڕزیان سکرتری   به که
کورد ، دا  کۆنفرانسی کانوون  لهرخستنیان تی بۆ ده یه و هه ی ئه گانه و به ربین و ئه ی ئازادی راده سله مه. 4

  شنه ر چه  هه  له زان دووره ربینی ده  ئازادی راده و به  ئه ش که و شته ئه.  کی زیاتر نییه یه  و فشه نی هاشه گوته
یخونم و   ئاکادمیک ده وا من به  ئه نیا ناوی بیستوه و ته ر ئه گه  ئه ب باش بزان که تامانکی ئاکادمیک و ده

دا دوای  م وته و له  ئه نیا شتک که ته،  زانستگای ئۆسلۆ خونم له ده" دمۆکراسی و ماف" می  سای سھه
 ئیتر  و ئازادتر نییه س له وا که فرۆشی و بوختان کردن ئه  جنیو ربین بریتی ب له ر ئازادی راده گه ئه!  تووهو که نه

   و بهمان بازکی باشی ئیمامی زه  سهک  ئاشکرا ناورێ بی وه ی به وه و ئه  خۆ ئه  کۆنفرانس چییه پویستی به
  . 5تی  گوتوویه وه یه دزی

  وه  ئه ب بم که ر کانوونکی رووناکبیری ده زگای نۆرویژی بۆ سه ی هنانی ده شه ڕه ڵ هه گه ندی له  پوه له. 5
 قانوون حوکم  لره.  وه ری بگرنه  وه  که کردوه زگاکانی کانوونیان درووست نه نۆرویژ و ده. و بکرێ  به  که شتک نییه

و  ی ئه مه رجه نیا ته  ته  به زان که  قانوون ب باش ده اگای لهک ئ یه رزی ده ره را سه  قه ند به ر سامه گه کا و ئه ده
  و رووناکبیره  ئه  که یه وه راکش ئه رنج م خای سه به!!  یه ی مایی هه ریمه جه  وه ی بوی کردۆته یه رقنامه

ڵ  گه  له میانه رده  سه جیاتی دیالۆگی مۆدن و  له وه موو دنیا ناگۆڕته  هه  خۆی به ی که  شۆڕشگه دناسکه
ند  تۆ بلی کار و کسمی سامه!! کا  کانوون و رووناکبیران ده تی له وه زگای ده ی ده شه ڕه دت و هه! دۆستانی خۆی

رخوردی  ی به بک و سیاقه و سه ب گومان ئه! بووب؟  نه وه ر ئه دا هه ستی کۆماری ئیسالمیش  کوردستانی ژرده له
ئیتر . یھنن هنا و ده  کاریان ده بهمان  ربازانی گۆمناوی ئیمامی زه سه   که یه کاره بک و شوه  سهو ر ئه ند هه سامه
   !!؟"مان مناوی ئیمامی زهربازی گو سه"  ند به دکردنی سامه  روونتر بۆ ناوزه وه ک له یه گه چ به
ی جیناحی  گه  به یکاته کا و ده یتا باسی ده په ،یتا ند په  سامه م که که  شتک ئه  به نیا ئیشاره دا ته  کۆتایی له

   : وه  حیزبی دمۆکراته یی کانوون به ستراوه بوونی کانوون و به
" حدکا"ی  یانه م دوایی کانی ئه  رووداوه ر به رانبه وستی سیاسی خۆم به زانم هه  مافی خۆمی ده ک تاکک به وه
ک  موو الیه وابوو هه  و نایب که  نییه وه تی منه سییه نگی که رهه ی فهن  الیه ندی به ش هیچ پوه وه رببم و ئه ده

  . خۆی کانوون دانان ربه تی سه ر سیاسه سه  هیچ شون له وسته و هه  ئه م که که دنیا ده
  :ب بم ر رۆیشتن ده سه  ب له  کورتی و به دا زۆر به وه ڵ ئه گه ندی له  پوه له
  .  جیان هشتب  تاقمک به ی که وه ک ئه  نه ت بووه  دووله وه ی منه  روانگه له" حدکا "-

                                                 
تی و نييه  ئه ت که داقه  و سه ختاڵێک وره وێ و نه ی ده ڵگه کردن به  ئاشکرا قسه  به چوونکه 5  
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کردنی   راڤه وه  ئاڵ و گۆڕ و دیسانه  بیر له  که وه نک دینه ڵ الیه گه نگیمان له رهه تی فه  پی خسه  به  ئمه-
  دا به می نوێ رده ڵ سه گه ان له و بتو وه یی کورد بکاته وه ته ی نه وه شکیالتی جوونه  مژوویی و ته-فی لسه فه
   . وه  بته وه کانیه یه  ئیۆریک و پاکتیکی موو تیامانه هه
  ب له سک ده ر که  هه تین که ڕه  بنه نده وه  ئه سه و دوو ئه  ئه  که م و پموایه  ده وه ک ئه یه نگری  ب هیچ الیه به

م  وه ره کالکه  من تا ئستا بیارکی یه  که  نییه و مانایه  به وه ئه! ب  نه الیه مه تی هه حمه ڕی زه چاوه دا پناوی
 و  وه ڕی کرده ب چاوه  ده ر بۆیه هه. ربگیرێ کیان ل وه  که ک پوانه  وه ی که وه کوو دوو خان بۆ ئه  به داوه

   ناوخۆی کوردستان به سان له ۆر که ز وه هیچ نایشارمه.  داهاتوودا  بین له نه و دووالیه کاری ئه چاالکی و شوه
 و  وای سپاس  که وستی منیان کردوه ی هه وه بوونه  داوای روون وه رنته  رگای ئینته فۆنی و له له ماسی ته ته

و دوو   ژر شوندانانی ئه  زوویی و له  به نم که یه گه راده،  خۆم ر به رانبه یان به یه ویستی خۆشهو   بۆ ئهپزانین
شم لی ئاگادار  ویستانه و خۆشه و ئه نم یه گه کالیی خۆم راده وستی یه رمی هه کی فه یه  شوه دا و به اهخ
  :ب بم  کۆتادا ده م له به.  وه بنه ده
ی  وه ری جوونه کانی پکھنه وتووه ما دواکه  بنه ڕین له ڕ و ئپهۆی ئاڵ و گ  رۆه ران و رووناکبیرانی ئمه  نووسه-

  سانک بن که  و ئۆپۆرتۆنیستی که ستی بیر و بۆچوونی پاوانخوازانه وێ دارده ک نایانه یه  هیچ شوه بهکوردین و 
  !! وه نه که وجوود ده زعی مه  راگرتنی وه نیا بیر له نیا و ته ته

دیالۆگ و باس و خواسی زای   بۆ فه وه ڕانه  گه  له  جگه کیان نییه  هیچ رگایه ب بزانن که کانیش ده نده سامه
  !ڕۆژ به

23 .12 .2006   


