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  هاورێ نوری...  کتی نیشتمانی کوردستان ندامانی یه کادرو ئه: ئاگاداری
  
مو   هه له،  دروست بوه کتی نیشتمانی کوردستان ناو یه ی له یرانه و قه هۆی ئه به، موتان ئاگادارن هه
ڵ   کۆمههیدان ل و نیشتمان وشه کدارانی گه مه ئه کتیمان کانی یه  دسۆزه ندامه  کادر و ئه وه که الیه
   بزانین له و ڕاستیه بت ئه م ده به. ڕن گه دا ده  چاره  دوای ڕگه کداو به یه   به ریان کردوه ڵ سه کۆمه
ستی جیاجیا  به  مه کانیتریش به  خه  جۆرک له نگه ڕهکتیدا مخۆرانی یه ی خه وی دسۆزانه نای هه په

و  ر جۆرک له ڵ هه گه وت له سوکه  وریایی هه  زۆر به  پویسته وه ر ئه به له.  وه ونه م هه ئه  ناو بخزنه
کتی  یه. کات مان نه رنامه به وتنی ب دوکه کردن و ڕه په ههمۆ توشی  وشی خراپی ئه ڕه،  بکرت ونه هه

م خۆڕاگری  به،  ڕابردودا  له بوه بار وشی ناله ها شکستی کاتی و ڕه نیشتمانی کوردستان توشی جۆره
مو تۆفان و زریانکی  ی هه رگه ڕو ئاسا به داربه، کتی یه ری ماوه نگران و جه ندامان و الیه کادران و ئه

  وه وزتر هاتۆته تر و سه کانی تۆکمه ره کانی و ماندوبونی تکۆشه هیده خونی شه ی  سایه  و له گرتوه
  نت و به زۆر ناخایه ش وشه م ره  ئه  کهخشت به  دنیایمان پ ده کتیه ی یه مژوه و ر ئه هه. یدان مه
  وه کی زیاتره یه  گوڕ و وزه کی نزیکدا به  داهاتویه ی له که ره ماوه نگر و جه ندام و الیه وی کادر و ئه هه

. تی وی کوردایه  حیزبی پشه  به وه بته ده داتو یدانا تاوده  مه سپی خۆی له ئه مای و ده باسکی ل هه
بین  وین ڕازی نه که بت وریا بین و دوای تارمایی نه ده کتی نیشتمانی کوردستان ندامانی یه هکادران و ئ

نوس و ماندو بونمان   چاره ست و ئامانجی نا دیار یاری به به  بۆ مه وه مامکه ده  ژر کانی نادیار له خه
  وه بیاری ناو کۆبونه. یان ئاشکرا بت و بناسران  پیناسه ونه م هه نی ئه بت خاوه ده. ن بکه

لکشمان  ک په تیه مایه که بن چیدی ڕازی مهمۆ  ی ئه  له وشه م ڕه  ئه یانده کتیمانی گه کان یه داخراوه
  بته  ڕاشکاوانه بت  ده تیمانهک مخۆری ڕزگار کردنی یه ک خه س و کۆمه ر که هه کان کات بۆ ناو ڕوداوه

  ر و هوشیارانه ده ست قه  ده ینه ده بیت خۆمان نه ده.  بت وه ڕو بونه ی ڕوبه  ئاماده یدان و جوامرانه مه
کمان  کتیه یه تول که رانی ته تول و سه که  تهوت دور کمان ده کتیه یه، ین  هاوار بکه دلرانه. چاودر بین

بی  کته ی مه کیتی و زوربه سکرتری یه ین  هاوار بکه کتیانه یه. بت ت هه  دیموکراتیه هڕی ب وت باوه ده
  بت پ له ده. ن  ماوابکه  شکۆوه  و به وه  ڕزه باو بون و به ماند و بون و ئیتر توانا، کتی سیاسی یه

ڕزان مام  ین به ئاشکرا هاوار بکه  وایی بنین به  دنه تکان بنین و واز له  تایبه وندیه رژه مو به هه
  وشه م ڕه کتی نیشتمانی کوردستانتان توشی ئه ن یه ئوه  وه ت ئه کاک کۆسره، وشیروان کاک نه، الل جه

وستی   بی هه وه کتی ئه یه تی رکردایه بی سیاسی و سه کته ڕزانی مه ین به ب هاوار بکه ده،  کردوه
 کادران و  ئمه.  م ڕۆژه ئه  یانده کتی گه  یه یه وند خوازی ئوه رژه و بهرستی  لپه  هه وه ئه،  یه ئوه
نگبونمان  و ب ده ستۆیه  ئه مان له تیه رپرسیاریه و به کتی نیشتمانی کوردستان ئیتر ئه ندامانی یه ئه
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