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 یی بجه ه ت هه فعه ڕه ... دا وه  پناوی مانه رگری له کان و به  پیره ته سه ده
  

  گرم و خۆم به رانی کورد نه ت و سه سه  ده  له خنه  چیتر ڕه  بیرمدا دت که زۆر جار به
  خۆیاندا وانیش تۆزقاك ویژدانیان ئازاریان بدات و به کو ئه به، م ریك که  خه وه بواری تره

مانا   چاره و له رکه ده ی قه چی ئه که. ی بھنن نده ی گه  ڕچکه  چیتر واز له وه بچنه
 منیش  ر بھنن نه ماوه  وئازار دانی جه وه وسانه  چه توانن واز له ئه وان  ئه  نه نوسراوه

  . وت که ست ده د ه  وان به  گرتن له خنه  ڕه ترم له رانه روه کارکی پیرۆزترو نیشتمان په
کو  به، یاچ  و ڕوو بکاته نگت ی بجه که نیا دژی دوژمنه  ته  نیه سه و که مرۆڤی شۆڕشگ ئه

ڕ بت و   بیروو باوه به کی یه رگه  پشمه که  یه وه ر و دسۆز ئه روه شۆڕشگی نیشتمان په
  ۆز لهی دس رگه  پشمه کانیدا چونکه دوژمنه ڵ  گه له بت ی هه وانه پچه ستراتیژکی

ك  بوو کۆمه  هه رگه پشمه. کرا ستنیشان ده ده  گران می شۆڕشی شاخ دا زۆر به رده سه
  . برد  ئه رکی پ نه س ده که  خۆی  له  بجگه شار دابوو که حه  ناخیدا ئامانجی له
  ر بۆیه هه. خۆیکانی  تیه  تایبه  دیھنانی ئامانجه بۆ به زانی ك ئه یه سیله  وه شۆڕشی به

  له  تیه  تایبه ندیه وه رژه و به بینین ئه ین ده تی کوردی بکه سه یری ده وڕۆ سه ر ئه گه هئ
  .  وه ته نگی داوه ڕه رانی کورددا ی زۆری سه زۆربه

بۆچی   ر پرسكت پرسیار بکردایه و به رگه ر پشمه  هه له  شۆڕشی شاخ دا ڕین و له پش ڕاپه
 دام و ڕژمی ه دژی زوم و زۆری  یوت له  ئه وه  ب بیر کردنه به ر کسه  یه؟ رگه  پشمه بویته

 تن لیان سه و ده و پایه نی پله ماون و خاوه یان زۆربه  ئستا که  وانه ر ئه چی هه عس که به
ر  کسه  دوو دی بکات یه ست به ی هه وه  ب ئه به؟ رپرس ئامانجت چیه  به  بۆچی بویته بپرسه

ی  وانه  پچه شتا پله دو هه ی سه وه چی ووتن و کرده که، ر ماوه ل و جه  گهتی  بۆ خزمه:ت ده
  . کن یه
مکی   ناو سیسته وان له  ئه  که یه وه رپرسان ئه ی به نده اودان بۆ گهڕای من چاکترین پاس به

ی   ژر سایه وان له  ئه وه وانه  پچه کو به ن به  نابه  ڕوه رپرستی به دیموکراتیدا به
. می دکتاتۆری  پناسی سیاسیدا بۆ سیسته  له بۆیه. ن که تکی دکتاتۆردا حوکمانی ده سه ده

   شته له کانی دونیادا  دکتاتۆره ته سه موو ده  هه ن له وشت هه و ڕه ت هسیف ك کۆمه
ر   سه ست گرتن به ده.  وه کانیه موو جۆره  هه کان به یه نده کو گه وه) وابتپمن ال (کانن جگره

ی ند بوون مه وه ر و ده ماوه جه ی وه وسانه چه ها روه  تیاچونی هه  له هرگری کردن تدا به سه ده
  . ل و نیشتمان ر ئابووری گه  سه له ستان ده و کاربه یت سه ده
 لمنت سه ده کوردی تی سه تی ده  دکتاتۆریه که  گه  و به  زیندووترین نمونه ره  هه کك له یه
ر  گه ئه، و پیرن ن مه ته به تکی سه ده ت کو حکومه زب چ وهحکو  چ وه ت سه ده،  ویه ئه
 65  له کانیان تیه رکردایه سه ندامانی ی ئه بینین زۆربه ده ین بده ردوو حزب هه رننجکی سه

نابینرێ   و دوو حیزبه ئه کانی  ڕیزه له رکردن و واز هنان و ده کشاوتره نیان هه مه ساڵ ته
وا  مانی ڕله ندام په و ئه زیر و مدیر عام وه.  وه کاته ده ر ماوه  کۆی جه وان له نیا مردن ئه ته
نیا   ته یه م دیارده ئه تی ی خۆیه که  پۆسته ر له هه مۆ تا کو ئه  هه  وه1994 سای  له ناسم ئه
 ئاگرو ئاسن  به  م دوو حزبه  ئه  من پم وایه بۆیه.  یه بوونی هه می دکتاتۆریدا  ناو سیسته له
  ن چونکه زیش نابهنا بۆ چاکسا رگیز په ن و هه که ی خۆیان ده وه ت و مانه سه  ده له رگری به
 . .  گرتووه پوه قیان لتورکی سیاسی و ده  که بۆته ی نده گه


