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  ضاكضاك... ... سآلو لة بوصري قوتابياين كؤلصذي ثزيشكي دةرمانسازيي زانكؤي هةلصر و سلصماين سآلو لة بوصري قوتابياين كؤلصذي ثزيشكي دةرمانسازيي زانكؤي هةلصر و سلصماين 
  

و  ئه،  گایه ی کۆمه نه الیه مه جی هۆشیاری و گۆڕانکاری هه، ندکی ڕۆشنبیری کی پسپۆڕی و ناوه  خوندنگایه  له زانکۆ بجگه
وت  یه ده، راوزکردنی ڕۆی قوتابیان بکات وی په  هه ی که مهو سیست کات و ئه کانی خامۆش ده  قوتابیه ی که زانکۆیانه

  . کان تی و زانستییه یه  گۆڕانکاری سیاسی و کۆمه ڵ دوور بخات له  و کۆمه وه و پاش بباته ره گا به کۆمه
ی  نده وا گه بت ئه ڵ نه  کۆمهکانی م چین و توژه رجه ی سه وه نگدانه قوبت و ڕه نه  هه وه له  خواستی گه  سیستم له کاتک که

م پویستی و  رجه ڵ سه گه وت له سوکه  بۆ هه نه کی ڕۆژه یه  دیارده بته نگیش ده رهه ت فه نانه ئیداری و سیاسی و ئابوری و ته
 زۆر  ندیه وه هرژ و به  و پاراستنی ئه و سیستمه وامبونی ئه رده ندی به وه رژه  پی به گا و به کانی کۆمه ڕکخستنی چاالکیه

  . چت  نه والوه ست به رده ندی تاک و تاقمی سه وه رژه ی به بازنه ت له سه کانی ده بت بیاره ئاسایی ده
ای پبدات و  وت ڕگه ت بیه سه  چی ده  نیه وه ت ئه  دیموکراتیه ین که که  ده وه ین باس له که ت ده  باس دیموکراتیه  که ئمه
 یاسا ڕکی بخات و   پویسته  که وته سوکه ههت  دیموکراسیه، درت بت ڕگای پنه تدا نه سه ندی ده وه ژهر  به ی له وه ئه

  رگریکردن له ربین و به ڵ بۆ ڕاده کانی کۆمه موو چین و توژه  بۆ ههخساندن بوار ڕه ڕی  ندنی بدات له سه شه بواری گه
، )   و دادگاوه  ڕی میدیاکانه  له نده پرۆپاگه،  وه کردنهزر سکابه، مانگرتن، ڕپوان ( ته وا کی ئاشتیانه یه  شوه کانیان به مافه
   کوردستاندا واته ک له پۆکی حیزب بت وه ژر چه  یاسا له م که به،  ربینی ڕاو بۆچونه کی شوازی ده ره ری سه  فاکته مانه ئه

ری  رامبه  به ت که تایبه به،  ک زیاتر هیچی تر نیه تاندنی خه ه خه واز بۆ هه دروشمکی ال  له وازی دیموکراسی بجگه بانگه
ونی  ڵ و هه وپشبردنی کۆمه ره ی به شخه گری مه  هه  که و چینه ئه، نجام بدرێ نج و قوتابیانی زانکۆ ئه  گهی وه نه
، ژی گای تدا ده  ئستا کۆمه ی که م واقیعه ری ئه راتگه می بن به  ده ن که وانه ئه، کاندا نگه موو جه  هه تی له وتنیه رکه سه
وی   پشه ستت دژ به وه  ده و چینه  خواستی ئه ی دژ به نه  الیه وه جا ئه،  مان که له  گهوی ئاینده و پشه رکرده ن سه وانه ئه

  . ستت وه دا ئه  کۆمه دواڕۆژ و گۆڕانکاری له
   که ئمه،  قوتابیانی زانکۆ هین که دهڕوو مان کاتیشدا  هه تدارانی کوردستان و له سه  بیری ده وه هین بن وه وت ئه هانم دا ئه لره
وای   پناوی مافی ڕه ین له ست بده ده بوین گیانمان له ستاین و ئاماده وه ڕووی دیکتاتۆر ده دا بوین ڕووبه نی ئوه مه  ته له
  ی له وانه ر ئه گه جا ئه، بوو مان هه که ته به  خه ڕمان به ی باوه وه ر ئه به امبوین لهو رده ش به وه ر ئه سه مان و له که له گه
ڕابوردوی باتی   خه وا نکۆی له ئهدا  م چینه ڵ ئه گه ن له وت بکه سوکه گۆڕ هه می گۆڕبهژکوو ڕ وت وه یانه تدان ده سه ده

  م له که دا داوا ده لره، وت که رده ر سه نج هه  گهی وه نهم  به، شوو ڕژمی پ دواڕۆژیان باشتر نابت لهن و  که خۆیان ده
وست بن و پشتگیری داخوازیی  ن هه  کوردستان خاوه یی له یمانگاکان و ئاماده موو کۆلیژ و په م قوتابیانی هه رجه سه

ڕی  لی کوردستان شه کو گه  وه ئمه، مان گاکه مه کۆ کانی دیموکراتی بپارزن له  بناغه کک له  یه ن و بورانه هاوڕکانیان بکه
کات و  هزتر ده مان به که له ڵ گه کانی کۆمه پگه ڕ داکۆکیکردن له مه  له نگی ئوه کده  جا یه مه رده به خۆیی ووتمان له ربه سه

  . نج ی گه وه ت نه تایبه ک و به خواستی خه  ڕاو گرتن لهن بۆ گو ت داده سه  ده چۆک به
ی قوتابیان  وستکی جوامرانه  هه رگری له ر بۆ به گه ئه: مینکھ تی کوردستان ده سه ی ده  ئاڕاسته م پرسیاره  کۆتییدا ئه له
خۆیی کوردستانیان  ربه قام و داوای سه ر شه  سه موو هاتنه ر هاتوو هه  گه نجانه و گه ن له که ئایا چی ده، متان بت  وه وه ئه

  . نفال و کیمیابارانیان کرد؟ داوای دادگاییکردنی تاوانبارانی ئه یان کرد؟
بین  رده واوی خۆمان بۆ قوتابیانی زانکۆ ده  پشتگیری تهلی کورد نفال و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه له ندی هه ک ناوه وه  ئمه
کانی قوتابیانی  هزی داواکارییه نج پاپشتی به ی گه وه ت نه تایبه لی کوردستان و به م گه رجه  سه مان کاتیشدا داوا له هه و له

  نھا له  ته  که وستکی دیکتاتۆریانه  و هه وه ر کرده  هه گای دیموکراتی بپارزین له ی کۆمه مومان بناغه  هه بن و با به
  دار بوون ند و پایه مه وه مان ده که له ی گه مدیده ژار و سته کی هه ر خون و ئیش و ئازاری خه سه  له ن که وانه ئهندی  وه رژه به
  مان که له خۆیی و شارستانتی گه ربه باتی سه ر بژی خه هه

  – چاک –لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه بجا دژ به له ندی هه ناوه
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