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  یی بجه ه ت هه فعه ڕه ... ش کرد دامیشتان بهصدادگایی 

  
  سه و که ك و ووریا ئه رهیسیاسی و ڕۆشنبیری ز

کات و  کان ده  دوای ڕووداوه وه  لکۆینه  که نیه
  . کات کان تاوو توێ ده  سیاسیه وه کرده
 دنیای  شتوو له سی ووریاو تگه کو که به

ت و ناخی   نیه  که یه سه و که ئه ت سیاسه
و  وه خونته ت ده سه داران و ده تمه سیاسه

  . کات کان ده پشبینی ڕووداوه
و  وا ئه که کردبوو  وه م بۆ ئه ئاماژه ووتارکمدا  له

  وه گرتۆته کیان نه  یه یه دوو حیزب و ئیداره
ند  تا چه هه ڕۆن نجا ده  په نجا به می په ر سیسته  سه  له وه ك بگرنه دواتریش ناتوانن یه

  . ساکی تریش
 و  نی نیه ده مه گای دیموکراتی و کۆمه ماکانی  بنه رگیز بوایان به وان هه  ئه چونکه

  .  بوڵ نیه کتریان قه یه
   که١٩٩٣- ١٩٩٢ سای  م له که بۆ باس ده کتی و پارتیتان یه کۆمدی کی نجایه  په نجا به په
   که١٩٩٢سای  ولر  هه الح الدین له زانکۆی  هل  خونکاری کۆلژی یاسا بووم و کاته ئه

) نابینا (کی می یاسا بووم قوتابیه که  قۆناغی یه  من له وه ست پکرایه  زانکۆ ده خوندن له
  . کتی  حیزبی یه  خوندکاران بوو له ر به  سه که یاسا  کۆلژی له ر گیرا وه

 بۆ سای  یان زانی بۆیه م کاره ساڵ بهی  نگ و نیوه دره  لیستی پارتی ر به سه قوتابیانی
  .  وه یان ڕك کرده یه و هاوکشه هناو ئه یان) نابینا (کی قوتابیه وانیش  ئه١٩٩٣

  .  وه  بوویه مان کار دووباره هه  کۆلژی ئادابیش له
ك کاتدا   یه ر له دوو دادوه کرا  ده نه. دام بووجاڕی تر دادگایی کردنی  مووی گاته  هه له

  له وی تریان بوو ئه ئه ی سلمانی  ئیداره ککیان له گینا یه ئه، بۆ دادگایی کردنی دابنرن
ککیشیان  ناسم و یه ردووکیشیان ئه ر و هه ردوو دادوه  بۆ هه یه من ڕزم هه. ولر ی هه ئیداره

 کرداری  له  و دوو حیزبه نیا جارك ئه هی ت وه م بۆ ئه  توانان به ری به و دادوه هاوشاریمه
 تواناو  ری به ندین دادوه  چه که  سلمانی ر له کرا هه ده نه   دوور بونایه به نجا  په نجا به په

بوی   یان پارتی قه وه ته ی حاکم ڕزگاری بگرتبایه رکی تر جگه  دادوه ن پسپۆڕی تدایه خاوه
  . یی کردنی خۆی کرد دادگا شه ویش داوای به کرد و ئه نه
   ج ناکرت و پیاده دا ج به یه و دوو ئیداره  نوان ئه ش له کی هاوبه یه وه موو کارو کرده هه

ی  کشه ٢٠٠٧وا سای  که م که من زۆر پشبینی ده، بت نه نجا  په نجا به تا په هه نابت
 نجا  په نجا به په کرداری ی قوربان ببته رمی کوردستان ر هه ی بۆ سه وه ڕانه رکوك و گه که
  م پشبینی یه  داهاتوودا ئه له  وه ڕننه بگه ك یه ر چ ئیداره رکوك بۆ سه زانرێ که نه

  بینین  چاوی خۆمان ده و به  سیاسی یه ڕووداوکی


