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 لةبةر بةالَم، تؤخ وةك قةتران وةك قورمز وةك طياي بةهاريكي تيري سةوز سةوز لةناخةوة جةالليةكم
و زؤر بةقناعةتةوةش كار  و ئازادية طشتيةكان هةية  دميوكراتيةتيكي زؤر ثتة و طةورةم بةئةوةي باوةرِ

لةو كاتانةي كةزؤر بةناهةق يان زؤر بة ناشرييين هيرِش ، دميوكرايت دةكةم بؤ هاتنةدي كؤمةلَطايةكي
 بطرم و خؤم بة خؤم داهةولَدةدةم دان بةخؤمئا لةو كاتانة  مام جةالل و يةكييت دةكريتة سةرنةك رِةخنة 

ئةم شيوازة ثاش ماوةيةك وايليكردم ، كة تةحةمويل رِخنة بطرةخؤت فير، هيمنبةرةوة دةلَييم هةلَمةضوو
خؤم كؤنترِؤلبكةم و زؤر ذيرانةش لة ذيان بطةم و مايف بةرامبةرةكةشم بدةم كةوا ضؤن طوزارشت لة خؤي 

بةم شيوةية لة خؤمةوة دةستم ثيكرد تا كاريطةري عةقليةيت توندوتيذي و نا دميوكراتيانة لة ، بكات
ببني بة دميوكراتيخوازيكي هاوضةرخ و مرؤظيكي شارستاين ئيمةي كورد ئةطةر مبانةويت ، ذمنامخدا بكو

رِةخنة  جاران كة. دةبيت بةر لة هةمووشيت لةخؤمكانةوة دةستثيبكةين تةحةمويل بةرامبةرةكةمان بكةين
 شيت بنووسم ،  بتةقمةوةيست بة رِووي بةرامبةرةكةمم دةمةووو طةرم دةب جةالل يان يةكييت دةطريالة مام

هةوالَنةم ثاش ئةم  ". لة ثشت ضاوت دوو برؤ هةية :" كة بةمامةيان وتووةو وةالَمي ئةو كةسانة بدةمةوة
خؤم  ئيستا، يبهؤش و عةقلم ئارام، ويذدانئيستا  وايليكردم  تةحةمولكردن و ئةم رِاهينانةي نةفسبؤ

 نة ببيتة ئةو زاتة موقةدةسة و نةشبيتة شبنووسن تا مامةمامة ليطةرِي با لةسةري :بةخؤم دةلَيم
  . ’ با ئةوها خبريتة بةر رِيذنةي رِةخنة تا باشترين مامي ليدةربضييكديكتاتؤر

 دةرؤيش و طةرمة  ئةو خةلَكةئةم باسةم بؤية ليرة وروذاندوة تا بة هةواداراين ثاريت بةتايبةيت
  :تةريقةكانيان بلَيم

راستة الي ئيوة وةك ئةندام واليةنطري ثاريت مةال مستةفا وةك كةسايةتيةكي موقةدةسة و  ، ئازيزان
بةالَم دلَنيابن و ضاك بزانن لةساالَين ، نةوةكاين ئةم زاتةش بةشيكيان لةم ثريؤزيية بةركةوتووة

 دواتربالَي مةكتةيب سياسي و ضلةكانةوة هةر لة رؤذطاري حزيب شؤرشةوة تا دةطاتة حيزيب شوعي و
هةر هةموويان لة هتد  .........يةكييت بةهةموو بالَةكاين و سؤشيالست و ثاريت طةل وثةككة و

كاديراين خؤيان واثيطةياندووة كة نة مةال مستةفا ئةم كةسايةتية موقةدةسةية و حةلةقةكاين رِيكخستندا 
ئةم خولَكانة بة قناعةت و . ينننينةشة كةوا هةموومان وةك اليةنطر و دؤستاين ثاريت بيانباوةنة ئةم ثالَ

بةضةندين بةلَطةي ميذووي و لة سةر ضةندين بنةماي فيكري و عةقيدةيي ئةم كةسايةتية وةك ئةندام و 
ئةم رِاستيةشتان ال سةير نةبيت و تؤزي تةحةمولتان هةبيت و بة رِاستيةكي ، اليةنطراين ثاريت نابينن

  . دابكةنضةسثاو وةريبطرن و هةلَسوكةويت لةطةلَ
ي %32 تةا لة عرياقريذةكاين دةنطدان لة كوردستاين بةثيي  ثاريتضونكة دلَنياتان دةكةمةوة كةوا

ي هاوالَيت كوردستان ثيكدةهينن هاودةنط و %68دةنطةكانيان هيناوة واتة حيزب و اليةنةكاين تر كةلة
ئةطةر لةبةر ، دنطا بزاينَنشترين خويقوتاخبانةي بارزاين بة بااليةنطرو ئةندامي ئةو حيزبةنيني كة 

 دلَي كاك مةسعود نةبيت ضونكة زؤربةي اليةنةكان بؤ دورخستنةوةي طرذي و ناكؤكيموجامةلة و لةبةر 
و   ضؤن كابرايةكي ماركسي و شوعي باوةرِي بة حممدنةوك، مةسعود رٍِابطرناكدةيانةوي دلَي ثاريت و ك
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 ناضارة كةية يان لة سعوديةية كةربةاللة  يان ةلة نةجةفئةم كابراية  بةالَم لةبةر ئةوةي، دينيتئيسالم 
  . هتد ديت سينطي خؤي بكويتَ نةوةك ملي ثةلدةن..  ناوي ئيمامي عةيل وئيمام حممد عبداوهاب يان

هتد من دلَنيام خةلَكيكي زؤر شارةزا و بة ئاطا هةية و ميذووي ضاك .. كاكة ساسان و خوشكة ضيمةن و
ؤتةوة دةزاينَ ميذووي كورد ضؤنة ئيوة مانانان دين بةم هةناسة سوارية و ثةخشان نوسينة خويند

مةال مستةفا :بةالَم خةلَكانيك هةن دةلين، بةرطري لة بارزاين و قوتاخبانةكةي دةكةن هةوةسي خؤتانة
كاكة براينة ئةي بؤ رِةخنة لة ، سةركردةيةكي كوردبووة خوا عافوويكاو مرد ئيتر بؤ هةتا هةتا بيثةرستني

هتد دةطرن خؤ ئةوةي كةمال ئةتاتورك بؤ طةيل .. هةواداراين ئةتا تورك و ياراين جةمال عبداناسر و
 بةالَم ئيمة، ئةوةي ناسرِ بؤ عروبةي كردووة زؤر زؤرة، توركي كردووة تا دنيا دنياية دووبارة نابيتةوة

يزتان دةبيت وينةي مةالمستةفا لة سةر سةري بةننا دابنريت رِاستة بة بؤ ضووين بةر، خؤمشان ناوين
ي طةيل كوردستان نابيت ثارتيش لة ثةرلةمانيكدا كةبةزةبري دةبابةي %68بةالَم بة بؤضووين من و 

، بارزاين و يادي لة دايك بوون ئاب هاتؤتةوة هةولير برِياريك دةربكات وينةي ي31رذيمي سةدام لة
بطري كة خاوةين بكاتة بؤنةو من و سةداين وةك من ناضاربكات ريز لةو كةمايةتية  هتد.. ، نهةالَت، مردن

  . هيزي سةركوتكةر و ثارةية
كاكة و ؟بزانني ضةند دةنط دةهيين، ثاريت بؤ ئيستفتايةك ناكاتبؤ هةلَواسيين وينةي بارزاين 

دلَنيام لة الي ذوذك بيضووةكةي لة من ، تؤزي بة ذيرانة بري لة خؤشةويسيت بكةنةوة:خوشكةكان
مرؤظة دلَسؤز وساكار هةندي جاريش الي اليةنطراين ثاريت بةتايبةيت دةرؤيش و ، هةمووكةس نةرمترة

  . ساردكةرةوةكان ئةم قانوونةي ذوذك بةسةريان دةضةسثيت بةرذةوةندثةرست و ماستاو
و ثرِ حةماس نةبن يتر ئةوةندة توند بةرِاي من واباشترة ضهتد .. وكاكة ساسان و خوشكة ضيمةن 

قي لة مةال مستةفا رِزياتر ةتان وادةكةن خةلَك انبةم شيوة بةرطري. هةركةسي طويت لةل ئيوة بينة وةالَم
 بنب بة ديكتاتؤر و لة ثةنا ريكالمةي وةببيتةوة و هةستبكات منالَةكاين دةيانةويت لة ثةنا ناوي ئةم زاتة

  . ةن بارزاين سةرؤكي ثارتيك بووة و بةسئيوةش خةلَك واتيبط
زؤر بة هةناسة سواري دةكةونة ثياهةلَدان و شةرمةزاركردين ئةو خةلَكانةي كة مةال نازامن بؤ وا 

شانة و طةرمة تةريقانة، مستةفايان خؤشناويئةم خةلَكة دةروي نةوة هؤش خؤيان و بزان هةرضي  دةيببي
ش ئةو مرؤظة كاريزمايةنة  و  بووة نية كة نة مةال مستةفا ئةو سؤثةرمانةيةكيتية و جةاللية باوةرِي بةوة

ئةطةر هةموو ثارتيةكيش لةناخةوة مةال مستةفايي خؤش ، بووة كة ئيوةمانان ثرِوثاطاندةي بؤ دةكةن
  .  وةك جةنابتان بريدةكةنةوةي خةلَكي كوردستان32 لة نزيكةي  تةاواتةبويت ئةوة 

وةك شيخ ، مةال مستةفا بةهةموو ضاكة و خراثةكاين سةركردةيةكي كورد بووة، ةينكاك براينة و خوشك
 بؤ دةبيت كفر بيت ئةطةر رِةخنة لةو هتد ئةوةي جيطاي ثرسيارة ...سةعيدي ثريان و شيخ مةمحود و قازي

 بةردةرطاي خةريكة وةك ئيسالمية توندرِةوةكامنان ليبيت هةركةسي باسي حممد يان سةطيطرييت؟زاتة ب
  .  كةنبكات فتواي كوشتين حةالل

 كةسيك ناوي مةال مستةفا بة خراثة ن كايتَ بةوة قةلَسدةبئيوةضؤن  هتد.. خوشكة ضيمةن و، كاكة ساسان
ت كاكيديوة من و خوشكي من خةلَكيش هةن  نينةي مةال مستةفا ببيننكة بةوة قةلسدةبن بةهةمان شيوي ،

ديارة ئيوة ،  حكومةت و سةرؤكي هةريم و سةروةري شةهيدان هةر ئةواننبسةرؤكي ر بؤضياخدةثرسن ئ
  . ئةوان هةموو شتنب تؤش هةر خزمةتكاربؤ ، هيضتان نةكردوة مانان

--------------------------------------------------------  
  . الي من كؤتاي نةهاتووة، ضيمةن خان ئةطةر بتةوي زؤري ماوة-1
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كاين ئيوة مانان طةيشتمة ) توند و طرذة (ن و خوشكة ضيمةن لة خيالل نووسينة كاك ساسا-2
قةناعةتيكي موتلةق كةوا لةالي ئةندام وكادير و سةركردايةيت ثاريت نة دميوكراتية هةية و نة رِةئي 

ئاشكراي هةر ئةمةش بووة رِيطريك تا بةناوي ، جياواز و نةباوةرِيشيان بة رِةخنة هةيةو تةقةبويل ناكةن
  . خؤم نةنووسم
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