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  بارزان شوان ... دارانت هتس ه و دانکانی نوان ڕۆشنبیر کشه

  
ی زانیاری و ڕک و پک  وه کان و کۆکردنه ته  و ڕک و پک کردنی بابه مادها کردن و ئ له گه

 ی وه لکۆینه بندنی کان و دیاری کردنی نرخی مرۆڤ و قه زانیاریه ی وه کردن و تۆژینه
ربو بۆ  زموونی به  بارو دۆخ و ئهوونی گومان و درووست کردنیکان و درووست ب ڕاپۆرته
 ڕو  بنه  ده وه تیه یه ندن به ژیانی کۆمه  پابه که، کان ی ڕووداوه وه و لکۆینه وه شیکردنه

 بۆ  ن وه  دۆزینه ی چاره کان وڕگه چاوهر  به ته ی بابه وه شون وماباتی ڕۆشنبیران بۆ شیکردنه
   . کان گرفته
 یک یه تداران گۆشه سه ۆسنبیران و دهی ڕ وه رو بونه  ملمالن و ڕووبه وه درینه  ر له هه
  هاوتیانی ئازادیڕی ربینی بیرو باوه ڕاده  مافیی نی مرۆڤ و پرۆسها ژی ی له وره گه

  .  وه گرتۆته
، کان دیه که ها ئه روه وهه— وه هکان  کۆنه به ره ز عه گه ه ڕ به— وه هکان ره می سۆمه رده  سه لهر هه
ژیانیان یا وتی میسوپۆتامو  مووشیان له هه ر هه،  تیره زۆر هۆزو   له پك هاتبوونرشت پ که
کی   یاسایهانی خۆی که  ناوچه  لهیان که هر ی  هه که،  کیانه  خه م هۆزه ئه، برد ر ده سه به

  هاتبوونهدارت  سته  دهکانی ندی خهو رژه  په  له نھا ه ته کڕشتبوودا بۆ خۆ انندی تمه تایبه
  .  وه کایه
 درووست بوونی داد و دادگا  رخی  چه ی به که ده  سهکه، دارابیمۆ  حوکمانی حهکاتی له
نھا  ی ته و کاره گرنگی ئه. نرت ادهد مای ساڕژی باوکی یاسا  بنه  خۆشی به به، ژمردرت ده
 ناو   باو بوون له ی که  بوانهر  بهو یاسا  ی ئه وی زۆربه  کۆکردنه  به وهستا  هه که  هدابوو وه له

ز و خر ده ی له و ناوچانه ی ئهکان ههمووی کۆم ر هه ههکی  مه ڕه  هه به، ستی دا بوون  ژ 
  له. ،  داتو و زگاکانی له چوونی کاری ده ڕوه ستووری به و دها یاس  به و کردنی وه هنکرد
   بۆ نموونهووب بۆی نه  یان گروپتاک ك س وه  که ئیدی، نهیام یاسا بردنی ئه ڕوه  بهدوای
و  ئه،  سک کارکی خراپی بکردبایه ر که هه، وه ستی خۆی بکاته  ده ی خۆی به  تۆلهستت هه

و   ئه ک که یه  شوه به،  و تاکه  سزاکردنی ئه ستا به ده ی هه زگای داد و یاساکه  ده کاته
م   ئه نده ر جه هه.  وه ته کیان بگرتایه  یه وه یه که ستووره دهکانی  نده هڵ ب  گه  له سزادانه

و  قانون   به یندا کرد وه  دوای ئه  به و  وه وونهرمان نوسرای ه فک وهرابی وم ی حه  انهیایاس
بار  خت و ناله  زۆر سه و یاسا نووسراوانه  ئه وه ته شارستانیهووی  ڕ م له به، تی وت ریعه شه
   له کانی  داڕژکراوه کان و نووسراوه ه بۆچونی ۆربه ز  کهی وه ر ئه  به ر له ویش هه ئه، نبوو
/// بانگی ناو ی بهاک یاس وه، نرگیرابوو  وه و کاته کانی ئه  هزو خله رۆک ندی سه وه رژه په

ی   زۆربه  له  داڕشتنانه م جۆره ویش ئه  دوای ئه به // چاو بری  او لهچ، ن وإ جگای د دان له
  مۆش له  ئهانی تا ڕۆژ و یاسایانه ندک له هه،  وه ک خۆی مایه ر وه دادی ووتانی تریش هه

  .  ر باوه کاندا هه بیه  عاره  ووته ندک له هه
  وه، انتدار هتس  بۆ پاراستنی ده ك بووه رگایه م ده رده  ههیاسا  وت که که رده دا بۆمان ده لره
  له   کهرجک  مه به، انکاریان تدا کردوهکانی میژوودا گۆڕ رخه موو چه  هه  له نیشوا ر ئه هه
  فیه لسه تی فه یه زکی کۆمهت ه سه ده.  گونجاوبت و گۆڕانکاریه  ئهدا ده مان سه ڵ هه گه
  کام چمکه   یهگ نیگرن، نت یه گه دهی ینجام  ئه و بهدات  ی بۆدهو  هه تاک یان گروپ که

   یه که وه ی ئه وه ی کاردانهگرنگ، زۆردی   بهیانبت  رعی ه ش به واته ر  به گرته رگا ده
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ی خواست ڵ گه  لهتبگونجو گرووپه ان ئه ی سه و که  ئهو جمو جۆ ر   سه  لهکانیان یاره و ب
  . کردبتکانی دراوسیان پ کۆنترۆڵ   و ناوچه یه و ناوچه کی ئه ی خه زۆرینه
  به، درتگۆڕ دهکی تر  یه و بۆ ناوچه که یه  ناوچه ماکانی زۆرن و له ست و بنه دهی  شیوه

و   ئایین و کولتوری ئه به یدن یوه  په  که ره به و ده کی ئه ی خه وه ی بیرکردنه ی رژه ورهگ
 خستن و بۆ پش وهبینی ی وره گه ۆی ڕ شونی جوغرافی نده ر جه هه،  یه  هه  وه گایهل کۆمه
  .  هون دروست بو ره به و ده  لهی و یاسایانه  وئه هت هتس و ده کاری ئهناگۆڕ

  کار بردنی هزی تدا به  ڕواه له،  زۆرنت سته کانی ده کاربردنی شوه کان و به هبۆچون
کانی  کارهبردنی  روه  به  لهیشت هتس ده،  ستی پکردوه  ده وه کی ئاسایه  خه  بازو لهست و ده
    ئاشکرا دیاره  بهک چۆن رۆی پیاو ر وه هه، وست بوهو درو   کردوهستی پ  ده  وه ۆڤ خۆیهمر
  گشتی  بهالتی خزان سه  ژنان و ده  له تهزتر ب   به  داوه ول  بازو هه  به ۆژانه ڕ که
ی پیاو  حوکم وه میشهیسال ئ هاتنی ئاینی ر له بهها  روه هه،  وه  خۆیانهستی  ژر ده وتۆته که

تی گروپ و هۆزو  سه  ده وه هی هنگاوو ر ر له  هه وه.  بوه  ههر  ههساالری و باوك ساالری
و   له  کهوکاند پی هی چ  ماسولکهکارهنانی  به زۆری  به ویش ئه، بوه یدا  پههد.. ت شره عه

ی دوور ن،  لبژاردوه رکیان بۆ خۆ هه ابه ڕ  درژایی ڕۆژگار به،  ر بردوه سه  ژیانیان به یه ناوچه
  .  هزترین پیاویان بووبت  خۆی به  به که ره ابه ڕ یه
ست وکدا درو یه سر ناوچه ت به تهس و ده داریممی حوک  سیسته   پمایهوه م بۆچونه ر له هه
رۆک تیره  و سه ندک له کانی هه سک بینی بۆچوونه ت وته سته ی الواز بوونی ده  بۆنه به.  بوه

کانی  سته  ژرده و ناوچه   کردوهتر هز ندکی تری به هه تی سته  سیستمی ده   وه نهو هۆزا 
  تکی شوه سه ده،  تانه تهس ده   جۆرهم  ئه دوای به، . ن بکهرفراوانتر   به  توانیوهخۆشیان

 ئاغا  وگ  به ره ده داری هرمای سه تی سته  ده ویش به ئه،  وه یدانه  مه جیاوزی تر هاتۆته
   به م شوه  دوای ئه  به ر بۆیه هه،  ستانی بۆ نیه م مژوو وه به.  رکردوه ناوبانگی ده

  ژر ڕکفی  بخاته ویانوم هه  ر  هه  که  بۆی ڕوخساوهتکی تر سته ده، دا کاربردنی هزانه
ی  رمایه  سهبۆ پاراستنی، .کان بوو  ئاینیه ویش فشاروگوشاری پیاوه ئه،  وه  خۆیهحوکمانی

کان بۆ خودا   درووستکراوه ته  تایبه کان و شونه وته  و مزگه کان و کسه  ئاینیه پیاوه
رباز و پۆلیس   سه کۆ وه  ناوی ئایینه  توانیان به   دینیه  سیستمه م جۆره ئه، ستی ره په

ایی و دوایش شدمی پا ک سیسته وه،  هویدا بو هت پومی و سیسته و شه وه ر له هه. ن ڕکبخه
 شۆرشی  بۆ وه تهڕ گه ش ده وه ئه، . وه ماره ناوی کۆ  به زراوه و دامه له  مکی فراوانتر سیسته

كیکی رۆشنبیر و لیبرال  خه. دا ڕووی دا ١٧٨٩ سالی  له که، نسادا ره وتی فهو  ریس له پا
  . یان داگیرساند م شۆڕشه ی ئه شخه مه

، لمانیاو ڵ ئه  گه له رنسا  پشتر فه  کهی ڕو شۆڕه موو شه و هه ۆ ئه بوه تهڕ گه دهشی  که هۆکاره 
کوشتن  ی وران ماڵو توشیکان  رنسیه  فه ککی زۆر له خه،  دووچاری ببووروسیا، مساو نه

 دژ خۆی به ر  کۆماری سه توانیمریکا ئا رۆکی ی سهج واشنتۆنشدا بوو جۆر ه سا و ر له بوون هه
ر  گه  ئه ت کهو که رده  بۆ دهمان  وه  ئهوه هی مژوویی گه  به دا به لره. بنتپک  ریتانیا  به به

  . بت ا دهرپ  شۆرش به و کاته ئه، ر  سه  خرایه ی زۆر فشاری وه ستته ن ده  الیه  لهت میلله
   دانناکۆکی  له م رده  هه بۆیه، ک یه ن بهکسان یهوو هزی بیر دنتو رۆش سه ده

  نوان  له واته.. نونت دهخۆی  دا  جیاوازه و دوو هه ر ئه سه  بهلکی گرنگدا خا لره
  تهو وو ر هاتوو بازاری ئازاد له گه ئه.  ویش باری ئابووریه ئه..  دات ورۆشنبران هتس ده
ی   گوره  به وه، گت ت حوکم ده تهس  دهندی ناوهمی   سیسته و کاته ئه،  وه  کایه هاتبته نه
  بۆیهر هه،  وه مننه  دهتداران سه فاوی فشاری ده ژر ال م له رده ڕۆشننیران هه، م خاه ئه
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ی  باریواسۆریش ڕیکی زك خه،   یهن نیا ئاس کارکیزۆر  دا ووالتانه و له  قامگیری سه
ی  سا له  بۆیه. لکت  ده پوه تاییان تا هه ههوری وی ئاب هبن و کش  دهموار  ناههئابووری
 ودا   لهیستین تکی کۆمهوو، یرسالگ  ههری روسیاو یسه  دژی قهیڤ هشل شی بهدا شۆڕ ١٩١٧
  بردنی کار و باری ووت بوون به ڕوه  بۆ بهکانی ستالین ه الم هه به،  وه  کایه هاته
  ک بیر لهسوك سو   کرد که ته ه و م ده کانی ئه  خه وای له،  و ڕژمه مانی ئه ی نهآ یه بناغه

ر هۆی   به ر له ند هه کی زۆری خایه یه ش ماوه و گۆڕانکاریه  ئه نده رچه هه،  وه نه گۆرین بکه
و   ئه  کهدا و کاته  لهزن ی مه جیھاننوان دوو قۆڵ و هزی تی  سیاسهملمالنی

   لهردنگی سا  جهتاکو،  بووندی خرۆشۆف و برجنڤدا وه رژه  په له  ر له ش هه کانیه ره ربه به
تا   دوای چاکسازی گۆرباچۆڤ و کۆده به، ستی پ کرد  دهدامریکا نوان رووسیای کۆن و ئا

رتو   په ڕووخاندن و ووتی ڕوسیاش تی وڕژمی شیوعی هاته وه ده، وه ی یسنه که ربازیه سه
و بۆوهب  .  
 مژوو  کانی د له ڕووداوهداران سووت  سه  ده کو تاوه  وه هنمه  ده ونهونھا بۆ نم  ته مانه ئه
ی جیاواز و دوو  دوو ناوجه تی یزبایه ح نی تاکه مه  ته چونکه، وه  بچنهداخۆیان بهربگرن و  وه

  دواوه نی بهاونجان و ال ی گه وره کی گهشۆرش  دوور نیه، ک دوور  یه  له جیاواز وبۆجوونی
 زۆر هزی  چونکه.  بتداهاوتیانو مو ندی هه وه رژه  په  له رج نیه  مهی که  کۆتاییه  که بت
تانی وهزی و خۆ، ن که  کۆشش دهست رگرتنی ده بۆ وه   کهن و هه ه توندڕسالمییئ
  .  دامان که  ناوجه  له هی دیموکراتی نی پرۆسهو تکجو  چاویان لهر  ههمانیشوروپست ده
چوون  شڤه و پ ره  بهشنبیران داواکاری رۆ  کهبینین ده، دا ی دواییه  ساه١٥م  ی ئه  ماوه له
  ! وه ی خواره م هۆکارانه  بۆ ئه وه ڕنه گه کانیشی ده هۆیه،  دا کوردوستان  له ك زۆر بوون له گه
.  بووڕزگاری گۆڕ عسی گۆڕبه ستی رژمی به  ژر ده  لهی کوردوستان هو  دوای ئه  له-١

کردنیان  له زگماکی و مامهزمانی  کارهنانی ش خوراوی کوردی بۆ به انی بهلک خه  زرۆی تامه
تی و داواکردنی  وایه ته  خۆی هزرو فکری نه  به مه  ئه که،  تین تر کرد ڤدیدا به ل هه  گه له

  .. هزتر کرد به گشت هاوتیاندا ناو   لهواکانی کوردیان  ڕه مافه
ها  نده  چه بی که ره رستی عا ز په گه فتاری ڕه وش و ڕه ڕه   کورد لهلکانی وی خه رکردنهودو -٢
ند سک  کو چه  تا وه وشانه و ڕه ک لهدن  هه نده رچه هه،  کردبوومژوول مشکی کوردی اڵس
چاو  و پنجون ڕه بجه  له ی هه  ناوچه  له وه هکان وه ه توندڕ  موسمانه له الیان، ریش و به وه له
 رجک  مه به  یه  ناوچهو کانی ئه ر خه  سه پانده  سهکی خراپیان هری هکاریگ، کران ده

ند   چه ش و برینانه ساڕژ کردنی ئه، وه  زۆر شکایه تی کورد به ر میلله  سه ی له که وه کاردانه
 ووتانی  ندک له  هه  له وه کیه ره تی ده  هۆی یارمه به،  که ره ر گه ساکی تری هه

ژاری و باری ئابووری نا   ههبوونی و  هۆی نه  به وانه  توندڕه م گروپه ئه،  وه دراوسمانه
  ولر به ناوی کانکی دانیشتووی شارانی سلیمانی و هه ند خه  توانیان چه وه باره له

ر  سه به ری کاریگه تا ئستاش هه،  بکن و بۆ الی خۆیان ڕابکشن وه تی ئابوریه یارمه
  .  ر ماوه  هه  وه کانه  خهکند هه
 .  
وت  رکه وان بۆیان دهنجان و ال گه، واکان  ڕه  مافه ک لهند ههی دیھنان  به ودی بۆ هنانه -٣
ند   چه بۆیه،  یه ڕپوانی ئاشتیانه، بیرو ڕا  ئازادیی وست ربه سه  داواکردنیگا بۆ ڕ اقه ت که

   ڕپوانهم ئه، ستی پ کرد  دهزگاکان ندک دامو ده  هه  دژ به گرتن خنه ڕیپوانکی ولۆ وڕه
 گشت  کان له وای کار ه شکردنی ڕه ڕانکاری و دابهۆو گ ره  بهکی ره سهغکی  قۆنا   به ئاشتیانه
  . ژمردرت رتر بۆ دوا رۆژ ده وه خته ژکی بهۆو ڕ ره زگاکاندا به دام و ده
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  .  
داوی چاکسازی و  گشتی  کانی کوردوستان به تی و خه  تایبه  رۆشنبیران بهی نهیزۆر -٤
 قۆناغیکی  به خۆی    بهمه ئه  که، کاندا تیه وه زگا ده  دام و ده  لهن که ی ده نده هشتنی گه نه

ما  سپاندنی بنه و چه لی کورد و کوردوستان ر بۆ گه وه خته و دواڕۆژکی به ره گرنگ به
  .  کرن  ده پوانهکان  دیموکراتیه

نسادا  ره  فه تی له  تایبه  بهداوروپا هئ  کیوتو  ند  چه له دا م دواییه ی له یانهو گۆڕانکار  ئه-٥
ر  رامبه  به ی تازه وه زایی بوونی الوان و نه ر ناڕه  سه وه ڕته گه کانی ده هۆکاره، کردستی پ ده
که ، دا م بواره  له قه کی زه یه  خۆی نموونه  بهر  هه مه ئه، تدا سته واکنی ده  ناڕه فتاره  ڕه به

زگا  ها ساختمان و ده نده تۆمۆبیل سووتنران و چه ئۆ٦٠٠٠  نجامیشدا زیاتر له  ئه له 
یکی نزیکدا   ماوه  له  وانه م کرده  ئهدوور نیه،  کان ڕووخندران ناوبانگه  به کان بازاڕه حکومیه
ته جیھاندا  لهنی ترزۆر شووه  بگر  .  

 و ن که ن دهیا خۆ وام پرسیار له رده ژاران به هنجانی ه  و گهکان وتوه که  هه  تازه وه نه-٦
 تا دونیش   که  تازانه ل و لپرسراوهوسئو مهم   و ئه  نویانه داره رمایه م سه  ئهپرسن ده

م  ئه. ؟  کوێ هناوه یان له هرمای و سه موو پاره و هه ئه، بوون کیش نه ویه  زه نی بسته خاوه
 یش زووترین کات  به  ووه کانه رکرده  الیان سه  له که ره ی گه وه  لکۆینه بگومان یه  تازه وته ڕه

خۆشی  م نه کردنی ئه رنه سه پشتگوێ خستن و چاره. ،  یه هه چاکسازی و پاکسازی  پویستی به
رمیلک بارووتی  ک به ر وه هه،  ک دژوارو ترسناکه له  گهمان که له ڕۆژی گه بۆ پاشه  یه نده گه

  .  سووتنت موو ده هه  و ناوه ئه، وت رکه ر کاتک پریشکک ئاگری به ن وایه هه ب خاوه
ی  رهربا ده کانی هاوتیان  گرنگه  پرسه ت به باره لپرسراوان سهی  وه دانه م نه  وه-٧
   که یدا کردوه لکان په  ناو خه کی له رانیه نیگه، دا م دواییه ی ئهانک لبژاردنه دان و ههنگ ده

  لهنگدان  ی ده رۆسهیی پ ره  به چونکه، نتم نهرۆ و لپرسراوانی ئه   بهیان ڕ و متمانه باوه
  ڕکخراوه،   دواوه مۆ به  له  باشتره وه ر ئه  به جا له،  وه یهدا شکانك یهال ند ی چه پوانه ر سه
  یۆمان مه یه،  وه بژاردنه کانی هه رپرسی کردنی سندووقه  به ستن به کان هه ریه ماوه جه
   کوردوستاندا له  قینه استهڕ دیموکراتی  بنیاتنانی و شیوازی سه پرۆ که تو که رده ده
  . بت قامگیر ده سه
استی  ڕ  به ن که که کانیان ده رکرده ه س اشکاوی داوا له ڕ  رۆشنبیرانی کورد زۆر بهمرۆ  ئه-٨
ت  جارکی تر میلله،  کگرتووی نووه  یهتی زراندنی حکومه ی دامه  باره  له وه نه میان بده وه
ویش  ئه،  وه تی فیفتی فیفتی نابته سته ی ده ش کردن و ئیداره یک قایلی دابه  هیچ شیوه به
لی کوردا و  ر گه  سه پندرا به  زووتر سه یه وه م تاقی کردنه  ئه ی که وه ر ئه  به له
النی  ه نو گ  له ر بۆیه هه،  بوو  دواوه نھا ماورانی به  ته ک ئاشکرایه شی وه که نجامه ئه
 کانمان نابت رکرده وڕۆ سه ئه.  وه نگی دایه نگ و ڕه  خراپی ده  به وه خۆی جیھانیشه ربه سه
ستووری  ردان و گۆڕینی ده ست توه  بۆ ده وه کانه  سونیه به ره کانی عه  داوی خواسته ونه بکه

م  ی ئه وه نهڕاند رپرسی گه به خۆمان  ر کورد به  هه کاتک که،  وه داڕژراوی گشت عراقه
  که،  داری عفه  جه نوێتی  حکومهڵ  گه ت له سته ست هنانی ده ده  وهبۆ    ین بانه ره  عه جۆره

  .   کشه  درووستکردنی  به ی کورد بوونه  بۆئمه وانه بینین چلۆن ئه هئستا د
انی ری ولپرسراو هعف تی جه بت نیشانی حکومه  دهنگ  یك ده موو به  ههۆشنبیران ڕ-٩

  رکوك وناوچه  کهی  کشه ت به باره سهک  یه ه ر شاشی و هه  دوارۆژدا هه  له ن کهی خۆمان بده
زین و   هۆی دابه بته ده، ر بوارکدا بکرت  هه  کوردوستاندا لهکانی کراوه ئازاد نه

  ڕپوانکی له، ته و حکومه ری کوردوستان بۆ گۆڕینی ئه ده کانی کۆنه خۆپیشاندانی خه
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کانمان بۆچوون  رکرده ت سهب  ده و کاته  ئهبت دی نهوش سو وه ر ئه گه  ئه خۆ، دا ئاشتیخوازانه
   ر به سه یهز کی به یهسوپا ی وه ر له کرت به ش ده م کاره ئه،   وه نه بدۆزمان بۆ رگای ترو

  ی تری به ندهشکی کوش ه وبکرت کیان دروست  فه له  سه هڵ سوونن  گه لهو  توندڕه ی شیعه
مان کوردستان  ئستایی  ئارامیه و باره ئه   ووه هن قاسمان بۆ زیندوو بکه دی ئیبنی وهع ناو سه

  . ن ل تک بده
ر شانی   سه ی ووت بخاته وه ره کانی ده ی ئاواره تی کوردوستان کشه حکومه تب  ده-١٠

و  ی زۆری ئه زۆربه، وه  بدۆزنهکیان بۆ یه ن وڕگا چاره یان بۆ خۆش بکه مینه  زه  وخۆیی
یکن بۆ  نجینه یان گه خۆ  بهر  هه وانه ئه،  تواناکان پک دن  به  ڕۆشنبیر و کادره  له ئاوارانه

  ، دا   ئایینده  له هز قامگرتنی دیموکراتی و بارکی ئابووری به  و سهنیگۆڕ
ی  ی بنکه وه  کردنه  به دانهخ  ت بایه کانی شارستانیه رجه  مه ک لهک  بۆچونی من یه  به-١١

  بته  ده م الوانه ردانی بیر و بۆچوونی ئه ست توه ده، نجان و الوان تی جۆراو جۆر بۆ گه تایبه
کان و  زگا ئاینیه نابت ده، گادا  کۆمه موار له و بارکی نا هه هۆی درووستکردنی کشه

ند   دانانی چه ستن به وونی خۆیان ههی بۆچ  گوره  به ر الوان که  سه نه کان زۆر بکه حکومیه
ک  نجان یه ڵ بۆچوونی الوان و گه  گه ک له یه  هچ شوه  به گونجاو که کی نه یاسایه
تی  ی ژیانی تایبه فتار و شوه ک بۆچوون و ڕه یه چه ر بنه  هه  که زۆر ئاشکرایه،  وه ناگرنه

ندی خۆی  تمه وتی تایبه سوکه هی دوان و ه رگ وشیوه ڕینی جل و به رو سیماو گۆ خۆی و سه
  ..  یه هه
ک نابت  یه  هیچ شوه  به که،  یاندنه زگاکانی ڕاگه ستی ده ربه  گرنگترین خاڵ سه-١٢

  .  دابنرتداتی یه ر هیچ بۆ چوونکی سیاسی و ڕامیاری و ئابووری و کۆمه  سه سانسور له
   بۆ دابینکردنی پویستیه سیارهرپر تی کوردوستان به  حکوومه بت بین که دا ده لره
 بدرت بۆ چاک  قینه ی ڕاسته قه وڵ و ته هه، واکانی ڕۆشنبیران ڕه کان و مافه کیه ره سه

   به مه  ئه که، کانی کوردوستان کانی خه کان و چین و توژه کردنی باری ژیانی گشت تاکه
ی  وه کی بۆ دۆزینه ره وی سه بت هه هد، درت م ده ه  قه تی له وایه ته کی نه  پویستیه خۆی به

 کۆشش  میشه هه،  وه کان بدۆزرته  لھاتوه کان و پسپۆره که دره ن مه کاری گونجاو بۆ خاوه
  . ژاران و لقوماوان ی هه ژاره م و په ی خه وه م کردنه ن بۆ که بکه
کی ولۆ  ک گۆڕانکاریهرج  مه  بهن ر دووک الیه ر خواست و وویستی هه گه ئه،  کرت دووباره ده

،  باربن  له رجانه ل و مه و هه ر ئه گه  ئه وه،  ئاڵ و گۆڕکردن بت ی  شوه   له  که وه  کایه بته
پک بۆ   تکۆشانکی ڕک و  له  بریتیه که، درت نجام ده تی ئه یه  شۆڕشکی کۆمه و کاته ئه

   گرنگترین هۆی دووباره  به وه م هه ئه، کان ریه ماوه  جه درووستکردنی پردی ڕکخراوه
ر دژی شۆڕشگیرانی  تداری ب دادگه سته شۆڕشی ده. ڵ ی کۆمه وه درووستکردنه

شکی تر  تداران دژی به سته  ده سک له ڕینی به ڕاپه،   دژی شۆڕشه واته،  یه قینه ڕاسته
جا ، و پشچوونن ره به پی توانا دژی نوھنان و  به ر بۆیه هه،  تا یان شۆڕشی کۆشکیه کۆده
کان  شۆڕشگریه،  وتنی شۆڕشه رکه شکردن و سه  گه  پی توانا پش به  به یه وه ر ئه به له
تی  یه نقوومی چینی کۆمه  هۆی سه بته ده، کان وره  گه وتنی شۆڕشه رکه سه. گرن ده
رخانی  و ژرخان و سهیدان   مه تی نوێ دته یه  ئاکامدا چینی کۆمه و له تدارو کۆنه سته ده

  . تگۆڕ ڵ ده کۆمه
uvnbas@hotmail. com  


