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  مین   ئه کاوه ... یزیر و ڕۆشنبیر وه
زیر   وه بته  ده ی که سه و که بت ئه  ده وه وانه  پجه م به به، زیر  وه وه موو ڕۆشنبیرک ببته  هه رج نییه مه

کو  بت ڕۆشنبیر بت وه بت نام ده رۆشنبیریی هه
.   پیشه ڕۆشنبیری بووته،  باو ته  نو کوردا بووه له
م و ئستا   بکه وت باسی لوه مه دا ده  لره کهی  وه ئه

شداری  به، ک رم و گوڕی نو خه  باسکی گه بووته
یی  دین کاکه که له زیری ڕۆشنبیری کاک فه کردنی وه نه
رانی کورد  تی نووسه کیه ن یه  الیه  له ی که و کۆڕه له

تی کاک  سایه ر که سه  بۆ باسکردن له ولر لقی هه
   له دا١٨/١٢   بیاربوو له الن که ۆجهبدو ئ عه
  . بگردرت، ولر هه

ی  ند مانگه و چه ی ئه  ماوه یی له دین کاکه که له کاک فه
ژاند وتی جۆراو جۆری ورو ندین بابه چه، زیرتیدا وه
، کی  جگای باس و خواسی خه موویان بوونه  هه که
 موویان زیاتر جگایی خۆی  هه ی له که شمانییه په
بوو بۆ  ستکی چاکی هه  ده ی که وه تی له تایبه به، بوو

نگدان بۆ   ده شداری کردن له ک بۆ به ناردنی خه
بوو میوانی   نه و ئواره ئاخر ئه، یاسای نوی عراق

م  به. بت کانی حیزب نه فیزیۆنه له  ته کک له یه
کردن  شداری نه  به ی له مجاره ی ئه وه شیمان بوونه په
ند ڕۆژک بوو ڕیکالمی بۆ کرابوو   چه ی که که کۆڕه  له

  هو کۆڕ ئه، "ی ڕیگاریخوازی باکوور وه  بزووتنه بۆ پشتیوانی له"خۆی وتبووی   ی که وه ئهک  وه تیش تایبه به
   له  که وه بیر هناینه ی به و ڕاستییه کو جارکی تر ئه بوو به جی خۆیدا نه ر له ک هه نه، گرت ده

ندی  زامه ب ڕه  بت به  دوو وشه وه ناوی خۆیه زیرک ناتوانت به ت وه نانه ته، ی نادیموکراتیداوتان
  *. رۆک سه

و  ی ڕۆشنبیرانی ئه وه ره ری سه سه کاندا له نه سه  ڕه  نو پارتییه له، یی دین کاکه که له  کاک فه دیاره
کو   به  نییه هاده  شه ستم له به شم ڕۆشنبیر مه  ده که،  شانی س ناتوانت شان با له  و که دایه پارته
نووسی کاک   چاره نووسی له  ئاوا بوات چاره وه داخه م به به.  ره وار و نووسه یی خونده دین کاکه که له فه
 بپرست جگری  سک نییه ڕاست بۆ که به، بدو باشتر نابت لی عه ر نامیق و مامۆستا عه ههو جه
   کویه؟  لهبدو  لی عه مامۆستا عه، رتیرۆکی پا سه
ی  بردرن و ونه  ده ڕوه  به ن تورکیاوه الیه  له ن که  ههندین خوندنگا شووری کوردستان چه با له
بت  ئیتر بۆ ده، بت  هه وه  الری له وه رۆکیشه  سه  به سیش نییه  و که واسراوه  هه وه  بندییه تاتورک به ئه
کو کوردک  من وه (ق بکات کفر بت ی هه کی زیندانی کراو دوو قسه یه رکرده رک بۆ سهزی ر وه گه ئه

                                                 
سعود  کاک مه" نووسن  ه بت د ڕه و ماپه وای ئه ی هه رچاوه ستگای پاراستنی پارتی هاوکاری مادی و سه چت ده  پده فل که  سایتی نه   له*

 . بکات  م لینکه ی ئهیر  سهتوانت ر ده نه و خو که واه ی هه ، بۆ درژه" ر ڕی خوا الی داوه  سه یی له دین کاکه که له ی فه  ده تی چییه وتوویه
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 منیش  کات چوونکه ی بۆ ده  بانگاشه وه  زیندانه الن له  ئۆجه دا نیم که ته و سیاسه ڵ ئه گه رچی له گه ئه
موو   و هه وه بینمه خۆدا ده ربه تکی سه وه  ده نھا ئازادی کورد له نھا و ته یی ته وه ته کانی نه کو خه وه

کو زۆر  نگکی بند وه  ده م به به، )ردی کورد تیمار ناکات  و ده رییه سه  چاره کی تر فشه ریه سه چاره
  . م که تی ده هکانی کورد و مرۆڤای  سیاسییه موو زیندانییه الن و هه سی تر داوای ئازادی بۆ ئۆجه که

ن   الیه درت له هۆی بۆ ل ده  ده  ساه  پانزده که" یی یه ناوازه " و دیموکراتییه ن بۆ ئهکرد شه بانگه
ن دوو   الیه کانی پاشای ل دت که هککو جل  وه ریکه کرت و خه ڕووتتر ده  تا دت ئاوه وه ته سته ده
نھا پاشا خۆی نای   ته وان بۆیان دوورووه ی ئه نهو جلکا  ئه کهیاندبوو   وایان تگه وه رگدرووی فبازه به

کرد تا  ده یان نه دا فزه یان بۆ ل ده په  چه کیش که  کاتکدا پاشا ڕووت و قووت بوو و خه  له وه بینت ئه
. ابوو کار تراز ئیتر کار له، " ردا نییه به چی لهی خۆ پاشا ه  چییه وه ئه" :منداک هاواری کرد و وتی

  وه  ئه زینهڕ  پیان بین به  هاتووه وه  ئه و کاتی ی کوردستانیش ڕووت و قووته که دیموکراتییه
کی  یهو فو  و به ردا کراوه به ردی به وز و زه ڕۆی سه  و په عسه ی به که مه ر سیسته  هه وه ئه،  دیموکراتی نییه

با و  ب کاره  به وه داخه به، یبات و با ده ڕۆیه په  ارچهر پ هه،  و تورک  و سوونه ر و هامیلتۆن و شیعه بیکه
،  بوو سیره ارکی کهکو گیاند  وهداری کوردستان ورووبه ی ده نه قه و چه  نو ئه بت له ده، نزین وت و به نه
ر  سه به نازو و فیز  قتانه ک هه  خه نه با بده ر کاتک توانیتان نیو ڕۆژ کاره  هه ئاخر ئوه. رزت له هه
 دکۆمنت  تان ئاشکرا کرد و به ی حوکوومه نھا جارک بودجه  ته ر ئوه گه ئاخر ئه! ن کیدا بکه خه

ی ک  ولری وتنه نا هه ده، ن زافی دیموکراتی ل بده الف و گه  قتانه هه،  رفتان کردووه نیشانتاندا چۆن سه
بن ک .  

کانی کوردن و نابت  رکرده نھا سه نھا و ته ورددا دت تهر ک سه  به ش که ساته موو کاره و هه گوناهی ئه
ی مار و  مه کو گه وه، مزانی بنۆشین و بنۆشین و بنۆشین که هری خۆبه بت ژه کی تر بگرین و ده ی خه خه یه
  .  کردووه ه شۆڕشمان ن یه و شوه ر به  هه هنجا سا ر په گه مه، مانخوات  ده که وین تا ماره رکه سه،  یژه په


