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   ئةمني ئةمنيساراسارا … …ضةند ثرسيارصك بؤ بةرصز مةهاباد قةرةداخيضةند ثرسيارصك بؤ بةرصز مةهاباد قةرةداخي
  

ثصشةكي من ذنصكي كوردم و خاوةن هاوسةرو ضوار مندالَم و قةدةرصكيشم خوصندووة واتا هةم ئةزمووين 
ذيامن هةية و هةميش نةختصك خوصندةواري بؤية رصطة بة خؤم ئةدةم لة مةسةلةيةكا بةشدارم كة بةرصزت 

ةلَكاين تريش لة جةمسةرةكةي تري و ثةيوةندي راستةو خؤيشي بة مةسةلةي بوويتة جةمسةرصكي و خ
 . رادصري دةمةوص بة سنطصكي فراوانةوة طوص بؤ ثرسيارةكام  وذين كوردةوة هةية

  
بةرصزتان ماوةيةك لةمةو بةر فةرمووتان لة كوردستان سكندالَي سيكس بةرانبةر بة خؤراك ئاشكرا . 1

 و نةكةن راك نادةن بة خصزانة دةست كورتةكان تاوةكو خراثةكاري لة طةلَبووةو بةر ثرساين ي ن ك خؤ
يشةكةي هةمان شصوةي دةزطاي ئاسايشي بةعس رةفتار لةطةلَ ذين كورد ئةكا و لةنامةكةتا ادةزطاي ئاس

 لة خالَي يةكةم  نووسيوة مام جةاللت لةذصر ناونيشاين سكندالَي سيكس بةرانبةر بة خؤراك بةرصزكة بؤ
ئةو ئةركةي كة لةسةر شانصيت ثاراستين ئاسيشي خةلَك  دةزطاي ئاسايش ثصضةوانةي (:ةلَصيدا د

كة دةبواية لة سايةي حكومةيت خؤمالَيدا الي كةم ، داوة ذناين كوردتيان تصكالَلةبةشصكي هاوئاسايشي 
ةبوونةوة روو بةرووي ئةو سوكايةتية نةبنةوة كةجاران لةاليةن دةزطاي ئةمين بةعسةوة رووبةرووي د

  ) . رووبةرووي هةمان سووكايةتيثصكردن بوونةوة،  سكاندالَةدا ئا شكرابووومةخابن لة
ةوة رةفتارصيت بةرانبةر بة ذين ون كة دةزطاي ئاسايشي ئةو حيزبة ئئةطةر بةرصزتان بةو شصوةية دلَنيابو

 سي دااايةيت سيخؤي سةركردهثض دةزطايةكي ئاسايشيش نية كة لةذصر ضاودصري راستةو ديارةكورد و
نةبص واتا ئاطاداري هةموو هةلَسو كةوتةكانني كةواتة ئاطاداري ئةو بةدرةفتاريةشي بوونةو ئةطةر 

هةرضةندة من بةش بةحالَي خؤم لةطةلَ ئةو . لةطةلَيشي نةبووبن الين كةم ضاويان لة ئاسيت نووقاندووة
وةكو خؤتان  حيزبصك م بأؤنةوة هةرصميي كةضؤن توانيتان هةر دواي ئةوة و بةماوةيةك، بؤ ضوونةت نيم

 دةزطاي ئاسيشةكةي ئاواو ئاوا لةطةلَ ذين كورد رةفتار ئةكا ضاويشتان بة بةرصز مام جةالل و ئةفةرموون
لةكاتصكدا كة خؤشتان ذنن  ديارة كؤمةلَص بةر ثرسي تريش بكةوص و لة كوردساتيش ديدارتان لةطةلَ بكةن

دةزطا وةحشية خوانةخواستة بص  و راستيةكان ئةلَصن ئايا نةترسان ئةو وةكو راشتان طةياند زؤئازايانة
 بةعس تؤ نةت فةرمووة وةكو دةزطاكاين حورمةتيةكتان ثص بكا بؤ منونة بانطتان بكةن بؤ لصكؤلَينةوة

ةرؤشي شةميابووي ضيت ثصووت ضيت بؤ ث تؤ زؤر  ومام جةالل كةوت ئايا كة ضاوت بة! رةفتار ئةكةن
  . ضهي؟  كردشةميا

  
 و ئةفةرموويت زؤرشت بةرصزت ضاو ثصكةوتين بةرصزان مةسعود بارزاين و نصضريةوانت كردووة. 2

دةبارةي ذن باسكراوة و دةستكةويت باشت هةبووة بؤمان بةرصزم دةست كةوتة مةعنةويةكامنا ثصطةيشت 
او ثصكةوتنانةدا م ثصتنةوتني ئةو دةستكةوتة ماديانة ضني كة بؤ ئصمةي ذنت لةو ضالَزؤر سوثاس و بة
ضةند مالَي ثاراسنت و حةوانةوت ثصكردنةوة بؤ ئةو ذنانةي كة لة دةست توتندو تيذي . دةستةبةر كردووة

ضةند ثرؤذةت بؤ ذين . هاوسةر ثةنا بؤ دادطا ئةبةن و ناوصرن برؤنةوة بؤ مالَةوة لة ترسي مصردةكانيان
 سكاندالَةي كة بةرصزتان تيابكةن و ئةو بصكةس ثصكردنةوة بؤ ئةوةي ئيشي  وئةنفال و هةتيو بار

دلَنياييةوة باس تان ئةكرد جارصكي تر روونةداتةوة و ذن و كض مةجبوور نةكرصن بؤ خواردان لةش بة
داب و نةرييت رةسةين ئصمة واية هةركةسص بطاتة سةرؤك   ئةوةي لصي دلَنياين ئةوةيةمالَبة. فرؤشي بكةن
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ئةوة لةسةر ئصمةي ذين كورد حساب  بؤية. لة هةاليةك بصت بص دةست كةويت شةخسي نايةتة دةرةوة
مةكةن ضوونكة طةيشتنة الي ئةو بةرصزانة كارصكي ئةوةندة سانا نية ئيشي هةموو ذنصك بةلَكو زؤر لة 

  . ن ثصناكرصتئصمة وةكوتؤما  ووانيش نيةاثص
  
ووتوة لةسةر هاتوضؤي بةرصزتان و تؤ لة بانطهصشتنةكةتا بؤ ئةو خةلَكةي كة بؤ ضووين خؤيان . 3

دةفةرمووي . و كردنةوةيان لة كوردستان نيت بة مانشصيت طةورةالَان لة طةلَ سةراين كورد و بتدانيشاتن
زت دةستة بةري دةكةيت و ضةند وةرن بؤ مونازرةرة بؤ كؤص دةلَصن هةتا لة كوردستانيش بصت بةرص

  . سةعاتصكي تةلةفزصون بؤ ئةو دةمة تةقصية وةر ئةطري و زامين ثاراستين ذيان وئازاديشيان دةكةيت
  ها ذنيان لة كوردستان كوششتوة تؤية دةلَصي فةساديان دةكةن ةت داري هةزارالَبةرصزم تؤ دةتطووت دةسة

خؤت خةلَكيش دةبةيتةوة ئةمةش لة دوو راسيت رنةك هةضؤن ئاوا ئصستا ئةمينيان كردويتةوةو  نازامن
بؤئةوةي وةكو  بؤية هةلَتبةستوونن زياتر نية يان ئةوةتا قسةكاين ثصشووت هةمووي درؤو دةلةسةبوو

بؤية بةرصزت دةبص . يان ئةوةتا شتصكيان داويتص و بص دةنطيان كردوويت. ناوت بصننكابراي رصطةي كاين 
 وةك رصزت رؤشنبري ترو بة هةلَوصسترن ولة بة ذين كورد زؤر تبكةيتةا بةناوي خؤتةوة قسة 

 ضارةسةري كصشةي ذنان الي ئةوان نية بةرصزيشتان ثصويستيان بةوة نية مةسئول ببني ضوونكة دةزانن
  ، بةلَكو بة خةبايت خودي ذنان و هاوكاري ثياواين داوصن و دةست ثاك دصتة دي

  
بة لَي بةرصزم راست ئةفةرمووي كةساين ، ’’كيد بن كة حيزيب نيم  دةفةرمووي ئةطةر كرامة وةزير تا4

نازامن موئةهةاليت . هةلثةرست قةت نابنة حيزيب و بةردةوام لةسةر سفرةكةشني ئةطةر ضةو ربوو
تصكي مؤدصرن هةية ئةوة هةر لة ناو ئصمةي الَبةرصزتان ضية بؤ ئةوةي بنب بةوةزير ئةطةر باوةرت بة وو

 هةن زؤر لة ئصوة خؤصندةوار تروو بة توانا ترن و ئةوكاتةش لة ثرؤسةيةكي ذنا دةيان كةمسان
شدار ئةبني ديارة دةنط بؤ ذنصك نادةين كة تةا ئاوايت ئةوبص لةطةلَ دميووكراسي دا كة ئصمةي ذن بة

وي بكاتةوة باشة ذين كورد طةورةيةكيان نية ئةي بؤ رةمسصكت الَطةورة ثياوةكان رةسم بطرصت و ب
 نةطرت ياذن بة بةشةر نةكرد يا، مامؤستايةكي دصرين، خةباتطصرصك، ةلةيةكت لةطةلَ ذنة شةهيدصكموقاب
 فةرموون بؤ ئةطةر بةرصزيشتان ئةم وةزعةي ئصستا بة مؤدرصن ترين و شياو ترين وةزع ئةزانن؟ ، نازاين

  . ئصوةي نوقسانةروةزارةت هة
  

   …تصبيين
خؤم بنووسم بةراسيت وةكو ذنصك ترسام لةوةي كة ئةو بةرصزة هةرضةندم كرد نةم تواين ناوي سياين . 1

لة ناكاو لة ئاوا ، ئةو هةموو قسانةي بة دةسةاليت كوردي دةطووت و طواية داكؤكي لص دةكردين
  .. هةقي خؤمة لصي بترسم.. تةلةفيزؤنةكانيانةوة دةركةوت

دستان ثؤسست لةسةر بةرصزت من هيض ثةويوةنديكي دوورو نزيكم بةو نوسينانةوة نية كة لة كور. 2
وكراونةتةوة ئةمة يةكةمني نووسني و دواين نووسينشم دةبصت ضوونكة ئاشكرابوو ئةو هةموو خةبات الَب

و خؤبةختكردنةتان لة ثصناوي ئةو دوو ضاو ثصكةوتنةدا بوو كة خؤشبةختانة نةمردن و بةو ئاواتة 
و قةت بة و . ةكةم كةسم دةلَصم خةتاي خؤمانةجارصكي تر ووترا ذن ضةوساوةية من ي طةيشنت بؤية ئةطةر
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الي ئةم مةسئول و ئةو مةسئول سوصند بة  رؤذةناطةين كة بلَصيني ئازاديني تاوةكو ئةمانة بةناوي ئصمةوة
 . سةري طةورة خبؤن و ضا خبؤنةوة
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