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ةتاي بةأصز ةتاي بةأصز خخ  بةشصكيبةشصكي، ،  هةبصت هةبصتلةمةودوا هةر ضةوسانةوةيةكي ذنان لة باشووري كوردستاندالةمةودوا هةر ضةوسانةوةيةكي ذنان لة باشووري كوردستاندا

  شام ئاكرةييشام ئاكرةييييهه!! ... !! ... مةهاباد قةرةداغييةمةهاباد قةرةداغيية
  

  )داتاوانةكانيشيان  دةسكةوت وة لةبةشداريكردن، دالة دةسةالَت بةشداريكردن(
 كةسصك يان كؤمةلَة كةسانصك بؤ هةر ثارتصك و رصكخراوصك مايف هةية هةر، سةرةتا دةمةوص ئةوة بلًصم 

هةر كةسانصكصش بؤي هةية ئةو . أيزةكاين خؤي أابكصشصت يان بةكاريان بصنصت لة ثؤستصكي تايبةتدا
بةلَام لةكايت قبؤلَ كردندا سةنطةرطؤأينصك أؤدةدات و أةوي ئةو ، داواية قبؤلَ بكات يان أةيت بكاتةوة

بةتايبةت ئةطةر دوو سةنطةري . لة هةردوو بةرةدا بصت هاوكات صت و بؤ كةسةكة ناتوانصتكةسةش دةطؤأ
   .دذبةر و جياواز بن

يان ، يان سةرمايةدار و ثروليتار بصت، كةسانصك ناتوانصت لة هةمان كاتدا ثاريت و يةكثيت بصت
يان ، بصت و لةهةمان كاتدا فصمينيست بصتهةيان باوةري بة ثياوساالريي ، كؤمونيست و سةرمايةدار بصت

 و خؤي دكتاتور يان ثارصزةرةكي دميوكراسي بصت، سةلَات بصت بةشصك بصت لة دةسةلَاتدارصيتدذي دة
بةبص ئةوةي بةرةيةك لةثصناو ، كةس ناتوانصت و بؤي نيية هاوكات لة دووبةرةي دذ بةدا بصت. بصت

اتوردا تةنيا لة كايت خةبايت صنيدا و لة سيستةمي دكت. بةرذةوةندي بةرةيةكي تردا بةكار نةيةنصت
   .كةسان ناضار دةبن لة جصطايةكدا كاربكةن كة باوةأييان ثص نةبصت

 ثصويستة ئةو كةسة بة أاشكاوي واز لة بةرةي يةكةمي، دصتة ئاراوةهةر كاتصك بةرة يان سةنطةر طؤأين 
هةر هةولَدانصك بؤ ياريكردن بة دوو أؤلَي . خؤي بصنصت و دلَسؤزانة لة طةلَ اليةين تازةدا كاربكات

   .لةبةرذةوةندي كةسةكةدا نيية، ةيةكتر جياواز و هةولَدان بؤ شاردنةوةي أاستيةكانل
ضاوثصكةوتين و لة هاويين أابوردوودا بؤ باشووري كوردستان ةي بةأصز مةهاباد قةرةداغي سةردانةك

 طومانيان  و خةلَكاين ترطةلص نووسةر. طةلص مشتومأي لة خؤيةوة طرت،  سةركردةكاين ئةوصلةكةلَ
 180 بةتايبةت كاتصك خاتوو مةهاباد قةرةداغي،  ال دروست بوو بةأصزةةيت ئةو خودي كةسايةربارةيد

باةري دةسةلَاتدارصيت لة كوردستان طؤأي و هةولَيدا ثاكانة بؤ ثلة هةلَوصسيت أةخنةطرانةي خؤي دةر
   .بكات، دةسةالَتدارصيت لة ثرسي جةوسانةوةي ذناندا لة باشووري كوردستان

ديارة ئةو سةردانةي بةأصز مةهاباد قةرةداغي بص .  كات ولَامي هةموو ثرسيارصكي بص وةالَم دةداتةوةدةلَصن
ئةو ،  بة قسةي خاتوو مةهابادة وا نةبوو و ثةيوةندييةكي أاستةوخؤ بة كصشةي ذنانةوة هةبووبنةم

 و لةوصوة ثالن بؤ دةيةوصت لة سةرةوة و بةشصوةي بةشداربوون لة دةسةالَتدا مايف ذنان مسؤطةر بكات
 هةر وةك بلَصي ثةرثرسياران و دةسةلَاتداراين. يةكساين ذنان و ثياوان لة باشووري كوردستاندا دابنصت

 و تةنيا مةهاباد خان ئةو مافانة ني و بة ض شصوةيةك جصبةجص دةكرصنكوردستان نازانن مافةكاين ذنان ض
   .دةزانصت

 ئةوانةي بةتايبةت، بضنيتدراي باشووري كوردستاندا ثارتةكاين دةسةالَئةطةر بة ثالَوكراوةكاين 
دةبينصن كة ئةوان باوةأييان بة يةكساين هةية و كةس بة قةد ئةوان ، ةدةربارةي ذنانيان نووسيو

و بالَوكراوةي مةهاباد خان دةربارةي يةكساين هيض ، انةوصت ئةو يةكسانيية جصبةجص بكرصتناي
   .ئةوة لةسةر كاغةز، ي دةسةلَاتدارانجياوازيةكي ئةوتؤي نيية لة طةلَ بري
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بةيان دةزانن مافةكاين ئافرةتان دةبصنني كة زؤر، نةوةشدا بضي ئةوصئةطةر بة هزروبريي زؤربةي ثياواين
، ثصويستييان بة شصوةرمةند نيية، صيتان و دةسةلَاتداركةواتة ثياو.  و ضؤن جصبةجص دةكرصننيض

   .ر و جصبةجصكردين يةكساين لة نصوان ذنان و بياواندائةوةندةي ثصويستييان بة دةرهصناين بأيا
دةتوانن ، و ثارصزةرانيانئاية خةباتكاراين مافةكاين ذنان ،  ئةوةيةئةويش، أيانصكةينة دودةطلصرةدا 

يانيش ، شتر بكةنبكةن و أةوشةكةيان باباشتر لة دةرةوةي دةسةلَاتدا بةرطري لة مافةكاين ذنان 
  لةناوةوةي دةسةتدا؟؟؟

خاتوو مةهاباد ناتوانصت هيض كاريطةريةك لة ئةوة ، طةر ثاريت و يةكصيت باوةأييان بة يةكساين نةبصتئة
تدا باشترة لة دةرةوةي دةسةالَ، تين باشترين كاريطةيخباتة سةريان و بؤ بةدةستخسناوةوةي دةسةالَتدا 

   .تئةو هةولَة بدا
ةت ثاريت و يةكصيت باوةأييان بة يةكساين ذنان هةروةها ئةطةر دةسةالَيت باشووري كوردستان و بة تايب

لة دةرةوةي دةسالَتدا ، ئةوة لةو كاتةشدا هةر باشترة رصكخراوةكاين ذنان و اليةنطرانيان، و ثياوان هةبصت
   .دةأوات بن و بةو شصوةية ثرؤسةي يةكساين خصراتر بةأصوةبة هصز

ئةوة لة ، بصتهةصوةرمةند و أصنوينيكةر ئةطةر لة كصشة سياسيةكاندا بةرثرسياران ثصويستييان بة ش
مافةكانيان باش تا أادةيةكي ،  بؤ يةكسانييكصشةي ذناندا و لة ئةجنامي خةبايت درصذخايةنياندا

دا و جاأنامةي طةردووين مافةكاين مرؤظ و ثةميانةكان و أصكةتننامةكاين نصودةولَةتيئاشكراكراون و لة 
ةلص لةو ماف و ياسايانة دةستنيشان كراون و لة هةندص والَت ط، وةكاندالة ياساكاين والَتة ثصشكةوت

لةوصوة و بة أصطاي أصكخراوةكان و و خؤ  و دةسةلَاتداران دةتوانن أاستةوجصبةجصش كراون
   .كةنبدةزطاكانيانةوة وةريانبطرن و جصبةجصشيان 

ةندكردين ماظة ثةس، و ياساكانة جصبةجصكردين بأيارةكان كوردستان ثصويسيت ثصيةيت زياترئةوةي 
 سةعاتدا 24دةتوانصت لة نصوان ، ئةطةر دةسةلَاتدارصيت حةزبكات. نةك أصنوصنيكردن، كشتيةكاين ذنانة

   .طةلص شت قةدةغةبكات و طةلص بأياري بوصرانة دةربصنصت
 خاتوو مةهاباد باش دةزانصت جياوازيةكي طةورة لة نصوان مافةكاين ئاسايي ذنان وةك مرؤظ و خةبايت 

، خاتوو مةهاباد قةرةداغي دةيةوصت ذنصك و ثياوصك لةناو تةرازوويةكدا هاوسةنط بن. يزميدا هةيةفصمين
ثصدان و  و طرنطي اس لة يةكساين هةلَسةنطاندنةكان و نرخب) مصيينيزم (نيزميدا خةبايت فصميلة كاتصك

 و ةكسان بصت بة ثصاوبةو واتايةي ذن لة قةوارةي تايبةمتةندييةكاين خؤيدا ثصويستة ي. مافةكان دةكات
ؤيةش ئةو وصنةيةي مةهاباد هةر ب.  يةكسان بن لة قةوارةي تاميةندمةنديةكاين ثصاوداثياوانيش
وصنةيةكي هةلَةيةو و لة أوانطةي مافةكاين ذنانةوة تةواو ، سياسةيت يةكساين دروستكردوةي بؤ قةرةداغ

اناية بةطوصرةي وصنةي مةهاباد خان بةو م. كسانيي و دادوةري دادطايانةيةنيية و زياتر وصنةي ية
   .ئةمةش ناوةأؤكي يةكساين نيية.  ذنان يةكسان بن لة ياسا و كؤمةلَطا و سياسةتدا وثصويستة ثياوان

ذنصك ،  هصناونبةكاربؤ يةكساين ذنان  ياساكاين  قةرةداغياتوو مةهابادكة خ، بريكارييةوة لة أوانطةي 
. بةهةمان شصوةي هةموو ثياوانيش يةك سةنط نني، ن نييةو ثياوصك بة هيض شصوةيك هةمان سةنطيا

بةلَام نازانصت لة كصشة كومةلَايةتيةكاندا ئةم ) يةك كؤ يةك دةبص بة دوو (مةهاباد خان دةلَصت
 دةبن بة دوو يش سصوصككؤسصوصك ) . ( ثصاوصك يةكسانة بة دوو ثصاوؤثياوصك ك. (هاوكصشةية تةواو نيية

   ) .انوثصاوصك كؤ ذنصكيش نابن بة دو (هةر وةها، ) ان هةنارصك نابن بة دووسصوصك كؤ (بةلَام، ) سصو
، يانةي طوجناو و ثصويست بؤ دوو ذنئةو ثصويست،  لة جصطاي كاردا و لة كارخانةو و قوتاخبانةكاندا

لةوانةية ثياوان بؤ منوونة . ئةطةر ثياوصك و ذنصك لةو جصطايةدا كاربكةن، هةمان ثصويسيت نني
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تةرخان نةكردين تةوالصيت ، بةلَام ذنان ثصويستيان ثصيةيت، يان نةبصتييان بة تةوالصيت تايبةتثصويستي
ة جصكاي كاردا الدانة لة يةكساين و بؤ خاوةن كار نيية دوو ثياو لة جصطاي كاردا تةعيني تايبةت بؤ ذنان ل

   .بكات بؤ ئةوةي تةوالصتصكي تايبةت بؤ ذنةكة دروست نةكات
كةضي ، يستييان بة ضةند مانطصكي ثشوودان و ئامادةبوونةذنان ثصو) حةمل ( زكثربوونداوةها لة كايترهة

كةمكردنةوةي مووضةي . دوو مانطي كوتايي مندالَبووندا ثصويستيان بة هةمان شت نييةة ماوةي ثياوان ل
ي نةبووين واتا، مانطانةي ذنان لةو ماوةيةدا يان نةداين مايف ثشوو و خوئامادةكردن بؤ مندالَ بوون

هةروةها نابصت بةخصوكردين مندالَ ببصتة ئةركي دايك و لةبةر هؤكاري ئابووري دايك يان . يةكسانيية
 و دةبص هةمان باري ئابووري و  و ثصويستةباوك ناضاربن دايكةكة بة ئةركي مندالَ بةخصوكردن هةلَسصت

   .ةلَسصتياسايي بؤ دايك و باوك دابني بكرصت بؤ ئةوةي باوكيش بةو ئةركة ه
 لة ضوارجصوةي هةر ثصويستيةكي ذنانةدةبص ، تاوةكوو بتواين باسي يةكساين بكةيتكةواتة 

بةو ماناية لة كؤمةلَطايةكي يةكساندا ذنان هةمان . جصبةجص بكرصت، ثصويستةيةكاين ذناندا وةك مرؤظ
 هةلَسةنطاندن و بنةما ذنان مايف خؤيان وةك ذن دةبصت و بةهةمان دادوةري و. مافةكاين ثياوانيان نابصت

   .بصتيان ثياوانيش مافةكاين خؤيان وةك ثياو دة
كي ثياوانةية و لة يةكةمصن خولةكي ةوصنةي، ديارة وصنةي بةأصز مةهاباد قةرةداغي بؤ مافةكاين ذنان

نةك ، دوة بؤ قةبؤلَكردين تصروانيين ثياوانة بؤ يةكساينركخؤي ئامادة، رةو دةسةلَاتدارصيتضووين بة
بؤ يةكساين نصوان ، ي يةكساين ثياوان بةرامبةر دادطاهةر لةبةر ئةوةش تةرازوو. انيةكي زانستيانةيةكس

   )1. (دا هةلَبذاردوةذنان و ثياوان
هةلبةتة مةبةست لةم بابةتة لصكدانةوةي ناوةرؤكي شصوةرمةنديةكةي خاتوو مةهاباد بؤ يةكساين لة 

طؤأانكاريةية كةلة هةلَويسيت خاتوو مةهاباد  بةلَكوو زياتر لصكدانةوةي ئةو، باشووري كوردستاندا نيية
 هةروةها. أؤيداون و دروستكراونقةرةداغيدا دةربارةي كصشةي ذنان و دةسةالَيت سياسي ئةوص 

 دةسةالَت و  و لة حكومأاينةكاين نزيكبوونةوةي خاتوو مةهابادقينةة هؤكارة أاستئاشكراكردين
ئاية ، لةمانةش طرنطتر. ةوةندي بريي ثياوانة و دةسةالَت بةرذ بؤسيون و ذنانةزو ئوثضؤلَكردين بةرةي

 بةرطري لة ذنان بكات و ئاية سةنطةري  لةمةودوا بة هةمان شصوةي جارانمةهاباد خان دةتوانصت
  !!!!ردوة و نةطةأاوةتةوة أيزي نيشتيماين ثاترياركي و ثياوانةكضؤلَنة

تواين جصطاي ، باد خان لة ئةجنامي هةندص هةلَوصسيت أؤن و ئاشكرا و بوصرانةطومان لةوةدا نيية كة مةها
بة هةلَوصستصكي نةتةوييانةي أؤن و  ئةو خةباتة طرصدراو بوو. خؤي لة أيزي خةبايت ذناندا بكاتةوة

هؤي هةرة سةرةكي ئةو ، ةواو و سةنطةري ئاشكرا و قةميبريوأاو و هةلَوصسيت تكةواتة . ئاشكرا و نةترس
، بةقةدةر ثاراستين ئةو بريوباوةأ و هةلَوصستة. متمانةية بوون كة بة خاتوو مةهاباد قةرةداغي درابوون

   . ثارصزراو دةبصتباد خانيش لةناو بزوتنةوةي ذنان و نةتةوةييداجصطاي مةها
ةهاباد  كة مدةسةالَت بةو شصوةية لصهاتووة ةكي. ضووين مةهاباد خان بؤ ناو دةسةلَاتدا دوو واتاي هةية

 و ئةو  مةهاباد خان ضووتة سةر أاي دةسةالَتدارنيانيش،  دةنووسييانتاري لةسةروخان دةيويست و 
   .أي هصناوة بة فكريانباوة

 ببصتة ركةسانصكيشهة .  نةك كارصكي ترنابص لة بريمان بضصت كة ئصمة باسي شصوةرمةند دةكةين
. ستة جصطاي متمانة و باوةأي دةسةلَات بصتبة تايبةت لة كوردستاندا ثصوي، شصوةرمةندي دةسةلَات

هةر بؤيةش لصكدانةوةكة زياتر .  جصطاي متمانةي دةسةالَتةلةلة أؤي بريوباوةأةوة كةواتة مةهاباد خان 
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تبصت نةك دةسةالَت و رصكخراوصكي تةواو بةرةو ئةوة دةضصت كة بةأصز مةهاباد خان بةرة دةسةلَات أؤيش
   .ذصر كارتصكردين مةهاباد خانداخؤي طوأيبصت لةبةر خاتر و لة 

بصتة ئةندام بلةسةنطةري ضةث و فصمينيزمييةوة  ئةوةي خاتوو مةهاباد قةرةداغي كردي وةك ئةو ذنةية كة
 ثارتصكي ذينةطة وةك ئةوةية ئةندامي، ئةوةي خاتوو مةهاباد كردي. ردالة ثارتصكي بؤرذوا و سةرمايةدا

ةوة بكات و بة ذنان ) سةرمايةدار (و ثةيوةندي بة ثاريت مودورات ئةو ثارتة بة جصبصلَص، يان ضةثي سويدي
و ناشزاين يان لة بريي خؤي دةباتةوة كة ، بةرنامي ذنان جصبةجص دةكةمن ئةو و ضةثةكان بلَصت م

 بة بةرنامة و ي باوةأيدةبص ثصشوةخت ئةو، تاوةكوو ثارتصكي مودوأات و سةرمايةدار ئةو قبؤلَ بكات
.  بؤ كصشةي ذنان جبؤلَصتةوةداو ثارتة بصنصت و لة سنووري تيأوانيين ئةو ثارتةثةيأةوي ناوخؤي ئة

دةبص وةك ئةوان بريبكاتةوة و ، تاوةكوو ثارتصكي سةرمايةداري كةسانصك بكاتة شصوةرمةندي خؤي
   .ثارتة بؤ كصشةي ذناين ثص باش بصت و ثةسةند بكاتضارةسةري ئةو 

وةك ، داوو ئصستا دةسةلَات و ثارت لة باشووري كوردستانهةروةها نابص لةبريمان بضصت كة تاوةك
لة الي . تاوةكوو مةهاباد خان بلَصت من بؤيان كاردةكةم، نةكراونةتةوة  لة يةكتري جيائةوروثا

 وةك فةرمانبةرصكي ئاساييية ترةوةجصطاي كاري ئةويش جصطايةكة ثةيوةندي بة بريوباوةأةوة هةية نةك
   .كات بةهةمان شصوةي ثاريت دةسةالَتدار بريبكاتةوةكة ثصويست نالة حوكومةتدا 

توانصت ثصويستة زؤر دلَنيابصت كة دة، ندية دةكاتكاتصك مةهاباد خان بةشانازييةوة باسي ئةو شصوةرمة
 و ييي و ئابووريي و سياسي و كؤمةلَايةتيكاربكات و طؤأانكاري لة باري ياسايي و قانوني

هةر وةها ثصويستة طةرةنتةيةكي باشيشي لة دةسةالَيت باشووري . تكاندا دروست دة ذنابونةرصتةكايندا
 نةدةكرد و أاستيةكةي بة  لة شصوةرمةنديةكةي باسئةطينا ئاوا بة باوةأييةوة، كوردستاين وةرطرتبصت

   .دةطوت، ذناين كوردستان و ئةوانةي متمانةنةيان ثصداوة
كي أاستةوخؤ بة شصوةرمةندي ةان ثةيوةندةيبةو واتاية لةمةودوا بارودؤخي ذنان لة باشووري كوردست

ة كة بةرزترين دةسةالَت لة كوردستان بةقسةي ضونكة لة قسةكانييةوة ديار. خاتوو مةهابادةوة دةبصت
واتاي ئةوة دةدات كة خاتوو مةهاباد قةرةداغي بة دةسةلَايت ، ئةو مجوجؤلَ دةكةن و هةر كةمتةرخةميةك

   .ئةوص نةوتوون
  ،  سزا نةدرصتةكةنباراك بكوذرصت و تاوهةر ذنص، لةمةودوا

  ، هةر ذنصك خؤي بسوتصنصت و تاوانبارةكة سزا نةدرصت
  ، هةر ذنصك بؤي نةبصت بةبص لةضك و عةبا بأواتة دةرةوة

  ، هةر قوتاخبانةيةك تيايدا كضان و كوأان لة يةكتري جيابكرصنةوة
  ، ات ذنصك بة بيانووي شةرةف بكوذصتهةر بةرثرسصك ئةمر بد

  ، ذنصك ناضار بكرصت لةشي خؤي بفرؤشصت هةر
  ، هةر ذنصك بةزؤري بة مصرد بدرصت

  ، هةر ثياوصك لة ذنةكةي بدات
  ،  و نةهصلَن دادطايي بكرصن و حبةوصننةوة ذنان بشارنةوةهةر اليةنصك يان كةسانصك بكوذاين

  ، هةر دادوةرصك ثياوة تاوانبارةكان ئازاد بكات
  ، وانباردا نةجصتهةر ثؤليسصك بةدواي ثياواين تا

  ،  ذنان بة ناقسات عةقلَ و دين دابنصت يان شصخصكهةر مةلَايةك
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 ةكاين نيية و زياتر ثةيوةنديان بة مافشكة ثةيوةندي أاستةوخؤيان بة يةكسانييةوة، ئةوانة هةمووان
 ابادواتاي ئةوة دةطةيةنصت كة خاتوو مةه، ئةطةر لة باشووري كوردستان جصبةجص نةكرصن، مرؤظةوة هةية

قةرةداغي بةرطري لةو ذنانة ناكات و بة دةسةالَت نالَصت و بةو شصوةية دةبصتة بةشدار لة هةلَةكان و 
   .تاوانةكان و كةمتةرخةميةكاين دةسةلَاتداران

بةشي خاتوو مةهاباديش ، خي ذناندا دروست ببصتوهةر وةها هةر باشبوونصك و ضاكتربوونصك لة بارودو
   .تيدا دةبصت

ثصويستة وةك جاري ، ةهاباد خان بتوانصت أاسيت مةبةست و قةسةكاين خؤي بسةملصنصتبؤ ئةوةي م
 رصت و ضاو نةبؤشصت لة هةلَة أةخنةي بوصرانة بط لة بواري مايف ذنانداجاران باس لة دةسةلَات بكات و

ة ثصويستة  لة دةسةالَت نزيكبووتةوكة ئصستانةك تةنيا ئةوة بةلَكوو لةبةر ئةوةي، ت دةسةالَو باشيةكاين
   .خراثةكان خباتة أؤو ضاكة 

نزيكةي هةموو أاستيةكاين ئةو بزةتنةوةيةم بة ، بةندة كاتصك لة كؤميتةي باالَي ريفراندومدا بؤ
 ولة ضةند وتارصكي ئاشكرادا  نةثؤشيدايةكي ئةوانة ضاوم لة هيض هةلَوطةياند أاجةماوةري كوردستان 

بؤ ئةوةي ضيتر أاستيةكانيان ئاشكرا ، ن دذ بة منيان كردهةر بؤيةش كؤدةتايا، ثةردةم كردشتباسي ث
و لةأؤي دةسةلَاتةوة الواز  ئةمة كردةوةي بزوتنةوةيةكي بةناو جةماوةري. نةكةم و صنيةكانيان نةزامن

   .بؤ
 كةواتة مانةوةي مرؤظ لةبةرةي جةماوةردا و طوتين أاستيةكان مةرجي سةرةكي مانةوةي هةر مرؤظصكن 

   .ةكدالة هةر بةرةي
هةر كاتصك مةهاباد خان بةشصوةيةكي أاستةوخؤ و زانستيانة بةرطري لة دةسةلَات بكات ئةو كاتة وةك 

 ئةوةي  وبةلَام ديارة مةهاباد خان ضاوصكي لة سةبةتةية. تبةشصك لة دةسةالَت ثريؤزبايي لصدةكرص
 بصت و داةسةلَاتبةو ماناية مةهاباد خان دةيةوصت لةهةمان كاتدا لة د، تريشي لة كفتةكةية
   .ئوثوزسيونيش بصت

هةزاران نووسني و بريؤكةي جوان لة سةر كاغةز هةن بةلَام جصبةجص ، لة كؤتايدا ثصويستة بوترصت
 تاوةكوو ئصستاش هةر لةسةر كؤماري ئةفالتؤنيش هةر ضةندة كؤمارصكي يةكسان نةبوو بةالَم. نةكراون

   . (يان بةكارنقسة هةزارن دووان (كورديش دةلَصن. كاغةز ماوة
وةك بلَصي هيض ، مةهاباد خان ثالين برؤذةكاين يةكساين حكومةيت هةرصمي كوردستاين بالَودةكاتةوة

سةرةأاي هةموو .  و كةس عةقلَي بةوةدا نةضووة بالَونةكراوةتةوة بةر لة ئصستانووسينصكي لةو جؤرة
سةرةأاي دةرهصناين . سوتصنرصنردستاندا دةكوذرصن و دة تاوةكوو ئصستا ذنان لة هةموو كوياساكان

 ذن كؤذراون بةالََّم بةداخةوة دوو ثياو ئيعدام تاوةكوو ئصستا سةدان ياساي قةدةغةكردين كوشتين ذنان
 ثةسةندكراون جصبةجص بكات هةر بؤيةش جارص با مةهاباد خان ئةو ياسايانةي دةرباةري ذنان. نةكراون

   .ثاشان با بصتة سةر ثالنةكةي
بةأصزم ، لة وةالَمدا ثصي دةلَصم، ةية مةهاباد خان بري لة هؤي ئةم جؤرة بريكردنةوةية بكاتهةلبةتة لةوان

وضاو لة كوشنت و  و بزوتنةوةي ضةثي ذنان و فصمينيزمي هةلّخةلةتصين جةنابت هةولَ دةدةي ذنان
نيش  لةهةموا ودا خةبات بكةنيةذنان بةرةي خؤيان هةية و ثصويستة لةو بةرة.  بثؤشي ذنانسوتين

   . و بةو ثشتطرييية بؤيتة مةهاباد قةرةداغيطرنطتر أاستطؤييية لة طةلَ ئةوانةي ثصشتطريي تؤيان دةكرد
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وابزامن ئةو خوشكانةي لةناو ثارتةكان و دةسةلَاتدا هةولَ دةدةن مافةكاين ذنان لة أؤانطةي دةسةالَتةوة 
ئةطةر لة دةرةوةي دةسةلَاتدا .  نيتكةمتةرخةمييان نةكردووة و جةنابت لة وان هومشةندتر، بةديبصنن

   . دةبوو باشتر و بةهصزترطةريةكييثشتطريي ئةوانت كردبا كار
ئةوة ئةطةر وةك بةشصك ، كة بؤيتة بةشصك لة دةسةالَت ناضاري تةقةبويل أةخنةي ئوثزسيؤنيش بطري

   . و أةخنةي جةماوةرت ال طرنط بصتلة دةسةالَت باوةأيت بة دميوكراسي مابصت
 (1) http://kurdistannet.org/3-2005/19-3/syaseti.pdf  
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