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  بەرەیەک بۆ چەپ لە ڕۆژھە�تی کوردستان

  کوردستان  له يیس+ميئ یمارۆک ی رانه گهيحش وهسا"ەی  ٣٣ وە�م�ک بە سياسەتی

  
  ڕ�بوار ڕەشيد

  
 ٣٣پ
ویستيەکی تایبەت بە دووبارە وەبيرھ
نانەوەی جيانەیەتەکانی کۆماری ئيس�ميی ئ
ران نييە کە لە 

م
ژوودا ئەگەری ھاتنەسەرکاری ڕژیم
کی کۆنەپەرست و سا'ی تەمەنييدا دەیسەلم
ن
ت ھەميشە لە 
سا'ە و زیانەخرۆیی ئەم ڕژیمە لە  ٣٣زەبرگير شت
کە دەب
ت حيسابی بۆ بکر
ت. زیانی گەورە و گرانی ئەم 

دونيا ئاشکرایە. ئەم راستييە بەرامبەر ئەرک
کی سياسيی بەرپرسيار ڕامان دەگر
ت کە بە ش
کە لە 
  کۆماری ئيس�ميی و بە داڕشتنی ئە'تەرناتيڤ
کی سياسيی. وە5مدانەوەیەکی دروست بە

=نی کەم دەتوان
ت شت
ک ف
ری ھەموو “ بەھاری عەرەبيی”سەرئەنجامی تا ئ
ستای ئەوی پ
ی دەگوتر
ت 
ئەوانەمان بکات کە دەمانەو
ت بە جيددیی مامە'ە لەگەڵ مرۆڤ و سياسەتدا بکەین. ئەویش ئەوەیە کە 

د'سۆزیی ناتوانر
ت بزووتنەوەیەکی جەماوەریی بەرەو سەرکەوتن ببردر
ت. نزیکەی تەنھا بە پاک بوون و بە 
دا ت
پەڕبوو کە لە بەرھۆگەل
کی “ بەھاری عەرەبيی”ساڵ لەمەوبەر ئ
ران بە ئەزموون
کی لەو چەشنەی  ٣٣

  بەرچاو مەخابن ئەوەی ل
کەوتەوە کە ئ
ستا باسی قسەمانە.

وکۆمە'ی خە'ک بير لە ئازادیی و ەر و کۆڕھەميشە جەماورکەریيدا قان و دیکتاتۆریی و داگيلە فەزای خەفە
ڕزگاریی دەکەنەوە و لە ھەل و دەرفەت دەگەڕ
ن سوودی ل
وەربگرن. ھەر لەبەرئەوە گيان لەسەردەست و 

ناچاوەڕێ بە پاداشت
ک بە ھەزاران و دەیان ھەزاران دەڕژ
نە ناو کوچە تەنگەبەرەکان و بەرەو 
وەند و دەسە5ت ر
دەپ
ون و زنجير
ک لە شەپۆلی ھ
رش و قە5یەک لە شەقامەفراوانەکانی نا

دانادات ان چۆک بە جەماوەری ئازادیخواز بەرەنگاربوونەوە ھەڵ دەچنن. تيرەبارانی سەر و خواری دەسە5تدار
  و لە سەر جەستەی خۆ
نداچۆڕاوی خۆیان سەنگەر دەبەستن.

نی کەم لە م
ژووی تەمەنماندا شاھيدی شکست و بە5م سەرەڕای ھەموو ئەم ڕاستيە حاشاھە'نەگرە =
قە5چووی دەیان لەم بزووتنە جەماوەریانەین. ھەروەھا دەبينين کە پاش ساڵ و سا5ن دووبارە =یەنانی ئەو 

دەم بەشداری سياسيی لە پۆلەميکی مندا5نە و ڕۆمانسيانەدا، دوور لە خۆڕەخنەکردن، لە گۆشەگيریی 
دنی ئەوانی دیکەدا، ئەو دۆڕاندنانە ل
ک دەدەنەوە و فەزایەک لە ئەجيتاسيۆنی خۆپەڕاندنەوە و تاوانبارکر

  ناپ
ویست ساز دەکەن کە ھيچ خزمەت
ک بە باسە ئەسNەکە ناکات.

ڕابەرایەتيەکی سياسی دەب
ت نەخشەر
گایەکی ڕوون و سەردەميانە بخاتە بەردەست، و بەرپرسياریەتيە 
ەکان بخاتە بەردەست، و زەمينەسازیی بۆ ھەرچی زیاتر سەرەکيەکان و ئەرک و ڕاپەڕاندنە سەرەکي

  تاوتو
کردنی ئەو پرسانە فەراھەم بکات و دەرگای گفوتگۆ و دیالۆگ لە فەزای تەواو ئازاددا بخاتە سەر پشت. 

دەب
ت پ
ش ھەر شت
ک بتوانين ئ
ران بکەین، گە=نی ئەگەر ئ
مە بمانەو
ت کۆمەک
کی دروست بە ئایيندەی 
لەو جۆرە پ
شمەرجی  ی ئاشتيی و سەقامگير لە کوردستان فەراھەم بکەین. وە5م
کیدۆخ
کی خۆڕاگر

دەسەلم
ن
ت. بەرەیەک کە پابەندی سەقامگيرکردن و لە کوردستان ھەبوونی بەرەیەکی ھاوڕا 
  سەرخستنی چەند خا'
کی وەکو ئەمانەی خوارەوە ب
ت:

. بۆ نموونە ازدانی ھە'بژاردن
کی ئازادمانگ
ک تا س ١٢بۆ  ٦لە  کوردستان. چۆنيەتی بەر
وەبردنی ١
لە ڕ
گای ڕیفەراندۆم
کەوە کە لە کوردستاندا بکر
ت و خە'کی “ چيمان دەو
ت”چارەسەرکردنی ک
شەی 

  ارەنووسی خۆیان دیاری بکەن.چکوردستان، دوور لە فشار، 
تان بە پ
ی پرینسيپی کە حکومەت
کی براوە لە کوردسئازاد  ی.  ئامادەکردنی زەمينە بۆ سازدانی ھە'بژاردن٢

  بچەسپ
نين. سەقامگيریی و ئاسایيش، و کە ھەموو پ
کەوە ھە'بژاردن کار بگر
تە دەست
ئامادەکردنی کۆمە5یەتيانە و دەروونيانەی خە'ک کە نەکەونە ناو تۆ'ەسەندنەوەی شەخسيی و . ٣

   يەوە.گروپگەریی و کردنی کاری دیکەی نایاسایی کە ژیانی تاکەکەس و خە'ک بخاتە مەترس
کە لە بواری جياوازدا تيی (ڕیفەراندۆم) بۆ ھەند
ک ک
شەی دیکەش پشت بەستن بە ڕاپرسيی گش. ٤

   گشتگير ب
ت.
  

لە کوردستان ، سەرەڕای گرینگيی و بە بایەخيشی، باسی بەرەیەکی گشتييە ئەم باسەخو
نەر ئاگادارە 
باسی جيددیی. بەرەیەکی وا لەو جۆرە لە  کە تا ئ
ستا لە بەر ھۆگەل
کی نائاشکرا و ناڕوون نەبووە بە ج
ی
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و لە سەر ئاستی کوردستانيش دژوار و سەختە. (کە باسی ئ
رە نييە) سەر ئاستی ئ
ران تەواو زەحمەتە 
  . دەدو
تو لە سەر ئاست
کی دیکە لە بەرە یە لەبەرئەوە ئەم وتارە تایبەت بە جۆریکی دیکە لە بەرە

  

لە سەرانسەری ڕۆژھە5تی چەپ و دیموکراسيخوازان  ە کە بتوان
تمەبەستمە بەرەیەک ل
رەدائەو بەرەیەی 
مەبەست لە ھەموو ئەوانەیە، بە ڕ
کخراوە و تاکەکەسانيشەوە، “ چەپ”بە وشەی  کوردستاندا کۆ بکاتەوە.

کە لە پرۆگرامی سياسييدا دەکەونە چەپەوە و کە مەرجگەلی بەرەیەکی لەو جۆرە بە پ
ی پرینسی 
مەبەست لە ھەموو ئەوانەیە، بە ڕ
کخراوە و “ دیموکراسيخوازان”کەن. بە وشەی دیموکراسيی پەسەند دە

  تاکەکەسانيشەوە، کە دەتوانن لە چوارچ
وەی مەرجگەلی بەرەیەکی لەو جۆرەدا کار بکەن.

 لەو پەڕیيدایەھ
زگەلی دیموکراسيی لە ڕۆژھە5تی کوردستان بۆ پ
کھ
نانی بەرەیەک بۆ چەپ و  پ
ویستيی
و ویستی سياسيی ئامادە ب
ت و پ
شدەستيی خۆی بنو
ن
ت. گرینگترین ھەویری ئەو ئەگەر خواست 

  .ەبوونی کەسانی د'سۆز و چا=کن، دیارە تا خاوەن ئەزموون و ت
گەیشتنی فرە=یەن بن باشتربەرەیە ھ

سازمانی کوردستانی ”، واتە حيزبی کۆمۆنيستی ئ
ران من پ
موایە لەو بەرەیەدا با'ە کوردستانيەکەی
کۆمە'ەی زەحمەتک
شانی ”، “ڕەوتی سۆسياليستی کۆمە'ە” ،(کۆمە'ە)“ زبی کۆمۆنيستی ئ
رانحي

ە دەتوانن انج[ بگرن. ئەو =یەندەب
ت بتوانن  “پارتی سۆسيالدیموکراتی کوردستان –کۆمە'ە ”و  “کوردستان
دتر و روونتر بەرنامەیەکی ھاوبەش بە پلەی یەکەم لە ش
وەی ئەو خا5نەی سەرێ، و بە پلەی دووھەم ور

ڕ
کخراوەی دیکە کە خۆیان لە بخەنە بەر دەستی خە'کی رۆژھە5تی کوردستان. لەم بەرەیەدا 
 ھەروەھا ئەو تاکەکەسانە کە“ چەپی کورد یان/و جەپی کوردستانيی”چوارچ
وەیەکی وادا دەبيننەوە، واتە 

  ئەرک و ھاوماف بەشدار بن. ھاومەرج و ھاوۆیان ھەب
ت ناحيزبيين و دەخوازن، بدیموکراسيخواز و چەپی 

ر
کخراوەگەلی چا=ک لە ئ
ران، چون لە نەک کوردستانە، ڕۆژھە5تی ل
رەدا باس لە خو
نەر ت
بينی بکات کە 
خواست ھەروەھا  ن.بکە“ ئ
ران”نو
نەرایەتی خە'کی بتوانن لە ئاست
کدا نييە  توانای سازمانييان کوردستان

   نييە.و ویست
کی سياسيی لەو ش
وە لە ئارادا 

 بەرچاو بە خەباتی ئازادیخوازانە و پ
شکەوتووخوازانەی ت
دا نييە ئەو بەرەیە دەتوان
ت خزمەتی زۆرقسەی 
خە'کی کوردستان بکات، (ذ'نيام دوور لە ھەر جۆرە دەستت
وەردان
کيش، قازانجی بۆ سەقامگيرکردنی 

  ەب
ت) بەم دەلي�نەی خوارەوە:د ووری کوردستاندەستکەوتەکانی باشوور و خەباتی ئازادیخوازانەی باک

سا'ەدا  لە حيزب
کی چەپی  ٣٠لە پرۆسەیەکی =نی کەم  “کۆمە'ە”. دەتوانين ڕوونی بکەینەوە ١
گشتگيرەوە وردە وردە خەتی دیکەی ئایدیۆلۆژی ھە'گرتووە، و کە سەرەڕای جياوازیی ئایدیۆلۆژیی و 

دەتوانن ھەموو پ
کەوە خزمەت بە بزووتنەوەی بۆچوونگەلی سياسيی جياواز کە لە پرۆسەیەکدا پەیدابوون، 
دادوەریی کۆمە5یەتيی لە ڕۆژھە=تی کوردستان بکەن. بە ڕای من پ
شکەوتووخوازیی و بەرابەرخوازیی و 

و “کۆمە'ە” وەدا دەھ
ن
ت کە پ
ی دەگوتر
تئەمە کۆتایی بە سياسەتی ئوسو'گەرایی و سوننەتگەرایی لە
کام لە ”لە سەرئ
شەی “ کۆمە'ەکان”و =یەنگران و ئەندامانی د'سۆزی لە ئاست
کی شایانباسدا ھەوادارن 
ڕزگار دەکات و سەرلەنوێ ئينەرژیەکی پۆزەتيڤيان پ[ دەبەخش
ت کە  “پ
شدا ھاتووە، مریشک یان ھ
لکە

بتوانن وەکو جاران د'سۆزانە و بو
رانە و پشتبەخۆبەستوو بکەونە کۆڕی خەباتەوە. کردنەوەی دەرووازەیەکی 
ەشنە خەباتگ
رانی د
رینی کۆمە'ە لە تووڕەیی ئایدیۆلۆژیی و لە تيئۆری کۆنسپيراسيۆن ڕزگار دەکات و لەم چ

بە ڕەسميی و لە “ کۆمە'ەکان”پەڕەیەکی نوێ بۆ بيری نوێ و بۆ ھەنگاوی نوێ فەراھەم دەکات. قبو'کردنی 
وەی خەرمان
ک لە بەرھەم بەرەیەکی وادا ھەمووان دەخاتە قۆناخ
کی نوێ بۆ کاری ھاوبەش و بۆ کۆکردنە

  کە ڕۆژانە لە کيسمان چوون و دەچن.

بەم کارە فەزایەکی دیموکراسيی فەراھەم دەکەین کە تاکەکەسەکان بتوانن ئازادانە خەتی سياسيی 
ی بە م
ژوو يبکر
ن. من پ
موایە لەم ڕووەوە ھەمووان بە تایبەت“ =یەنگریی”ھە'بژ
رن، نەک ناچار بە 

  قەرزدارن.

رفەت
کی م
ژوویی بۆ ھەموو ئەو بەڕ
زانە دەڕەخس
ن
ت کە ژمارەیەکی بەرچاو لە خەباتگ
eانی ھەروەھا دە
د
رینن و کە ئ
ستا بە مانای توخن نەکەوتن لە ھيچ کۆمە'ەیەک حيزبایەتی ناکەن، کە ب
ن و بە جيددیتر لەو 

  و ڕ
گا بە خۆیان بدەن لە خەت
کدا کە پ
يان وایە دروستە ڕۆ'ی خۆیان بگ
eن. ئە'تەرناتيڤانە بeووانن کە ھەن
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ر
کخراوە و جۆر
ک لە مرۆڤ ب
ت کە لە =یەکەوە خەبات بۆ وەدەستھ
نانی “ کۆمە'ە/ کۆمە'ەبوون”. ئەگەر ٢
 خە'کی کوردستان ب
ت بۆ وەرگرتنی مافی بeیاردان لەسەر چارەنووسی خۆی و بۆ وەدەستھ
نانی ھەرچی

زیاترە لە مافی دادوەریی کۆمە5یەتيی تا بە ئەوپەڕی قۆناخی کۆمۆنيزم دەگات، دەب
ت (بە حوکمی ئەو 
ئامانجی کورت و  پ
داگرتنە) کۆمە'
ک خا'ی ھاوبەش لە ن
وانماندا ھەب
ت کە بتوانين لە پ�تفۆرم
کدا لەسەر


ک بکەوین.خایان، ميکانيزمگەلی پ
ویست و ش
وەی ڕاپەڕاندنيان بە کردەوە ڕدر
ژ  

ڕیفەراندۆم/ ”. کات
ک بە=مانەوە گرینگە کە دەسە5ت لە خە'کەوە سەرچاوە بگر
ت، کەواتە دەتوانين ٣
بە پەروەردەی بکەین بە پرۆژەیەک و تەنانەت لە ناو کوردستان و بۆ خە'کی کوردستان “ راپرسيی گشتيی

  کوردستان سوودی ل
وەربگر
ت.کە بۆ بeیاردان لە سەر پرسی دیکەیش خە'کی سياسييش، بە ش
وەیەک 

. پ
کەوە دەتوانين ھەوڵ بۆ بردنەوەی دەسە5ت و در
ژەدان بە ھاوپەیمانيەکی سياسيی بە پ
ی ئەو ٤
ئەج
ندایانەی ئەو کاتە ج
ی بایەخ دەبن، بدەین. ھاوپەیمانيەکی لەو جۆرە دەب
ت بە پا'پشتی =یەنگەلی 

ستيی و ھتاد، و بەھ
زیان دەکات. لە در
ژاخایاندا دەیانکات دیکەی دیموکراسيخواز و مافخواز لە جۆری ف
م
ني
بە پا'پشتی خۆی و بە بەش
ک لە بزووتنەوەیەکی دیموکراسيخواز و ئاشتيخواز. ئ
مە دەب
ت لە پراکتيکدا 

بيسەلم
نين کە فەزای ئارام و ئاسایيش و ئاشتييمان پ[ ھە'دەسووڕ
ت و دەتوانين دەستکەوت لە یەکەوە 
  کەینەوە.بۆ سەرەوە کۆب

. لە رەقابەت
کی سياسييانەی مۆد
رن و دۆستانە و ھاوڕ
يانەدا گەشە دەکەین و پاوانخوازیی لە ٥
ئازادی بيروھزردا جNەو دەکەین. تاکەکەس دەرفەتی بۆ ساز دەب
ت، دوور لە ش
وەگەلی فشار،  گۆڕەپان
کی

و سياسيانەی خۆی، تەنانەت بتوان
ت ئە'تەرناتيڤی سياسيی خۆی ھە'بژ
ر
ت و وەکو ماف
کی مرۆڤيانە 
ج
گۆڕک
ی حيزبيش بکات، ب[ ئەوەی لە ژ
ر ھەڕەشە و گوشاری جۆرەکانی بيروباوەڕی ئەبسوليتيزم و 

“ پەیمانشک
ن”ئۆرتۆدۆکسييدا ب
ت، و ب[ ئەوەی دووچاری ویژدان ناڕەحەتيی و فشاری دەروونی بکر
ت و بە 
بە'کو “ کۆمە'ەبوون”لە گيانی پاک قەرزدارین کە نەک ھەر ناوزەند بکر
ت. من پ
موایە بە م
ژوو و بە ھەزاران 

ھەموو ش
وەکانی دیکەی حيزبایەتی و بيری ئایدیۆلۆژیی لە فەزای تە5ق و سو
ند و کوردەناموسيی بھ
نينە 
  دەر.

. کات
ک ئ
مە دە'
ين کە دەب
ت سياسەت لە ژووری داخراو و لە نھ
نيگەریی و تەليسمگەرایی بھ
نينە دەر و ٦
ینە بەر ڕۆشنایيەکی بەرچاو، ئەی لە سەر چی راوەستاوین و بۆ ھەر ئ
ستا ئامادە نيين قسەوباسەکان بيخە

لە “ چەپبوون”بخەینە ناو فەزای سيمينار و کۆڕ و ميتينگی جەماوەریيەوە؟ ئەوانەی ش
وەیەک لە مۆری 
بورژوازیی بە مانای  ەوە. ئەگەرکر
تتر و زو5لتر بکەونە مەیدانخۆیان دەدەن، دەب
ت ڕاشکاوتر و کۆن

  کۆشکنشنينيی ب
ت، ناکر
ت ئ
مە سياسەت لە ناو قە5کاندا بھ
Nينەوە.

. لە بەرەیەکی لەو جۆرەدا لە پراکتيکدا ف
ری مەشقی سياسيی دەبين و ھاودەميی یەکترمان دەب
ت ٧
ووریی و تەکنيکيی و کات
ک لە کردەوەدا دەکەوینە ناو ھەزارەی داواکاریی و پ
ویستيی و توانا جياوازەکانی ئاب

مرۆڤيی و ھتاد. لەگەڵ ئەوەیشدا کە ئامانجی دوورخایانمان جياوازە، بە5م ئيمکانی نييە بە ئامانجە نزیکە 
ھاوبەشەکانمان بگەین ئەگەر توانا و وزە و تاقەتمان نەکەین بە یەک. ئەوە ئایيندەبينييەکە کە ھەر جۆر
ک لە 

  دستان ناب
ت فەرامۆشی بکات.چەپ و لە دیموکراسيخواز و مافخوازی کور

. ئ
مە ئەم کارە ئەنجام بدەین یان نا، ج
ی بەرەیەکی چەپ و دیموکراسيی لە ڕۆژھە5تی کوردستان تا ئەو ٨
کاتەی دروست دەب
ت خا'يی دەب
ت. ئەزموونی سياسيی و دەستکەوتی سياسيی باش، زیاتر توانا و 

نجەرەیەکی نوێ لە سەر ش
وەی لەو کارە لە ئ
نەرژی پەیدا دەکات. ھەموو جۆرە ھەو'
کی ئ
مە پە
  بەشەکانی دیکەی کوردستان و لە کوردستان
کی سەراسەردا دەخاتە کار. 

. ئایيندەی ڕۆژھە5تی کوردستان و خودی کوردستان و ناوچەکە بە ئا'ۆزیيەکی سەختدا دەرباز دەب
ت، ٩
مانج دیاریکردنمان پ
کەوە بخەینە کار، باشتر ھەتا زیاتر نزیک بين و توانای راو
ژ و ل
کۆ'ينەوە و شيرۆڤە و ئا

دەتوانين ئە'تەرناتيڤی سياسيی بخەینە بەر دەست. ئ
وە دەزانن گرنگترین کار لە ڕۆژەڤی سياسييدا 
ئازادیخوازانە و فەراھەمکردنی ئە'تەرناتيڤی دروست و بەکارە. ئ
وە ھەروەھا دەزانن کە ئ
مە لە بزووتنەوەی 

ەرکی سەرشانمانە سەدەی بيستویەک بکەین بە سەدەی بە سياسەتکردنی ئ دیموکراسيخوازانەماندا
  کۆمە'گا و ت
وەردانی تەواوی کۆمە'گا لە سياسەت و لە پرسی دەسە5ت. 
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. ئ
مە ھەموو داواکاری جياکردنەوەی ئایين و دەو'ەت لە یەکتر ھەین و پ�نمان بۆ بەھ
زکردنی کەرتی ١٠
کردن و سەرسەوزکردنی ژینگەی کوردستان و سەرخستنی و بەپيشەسازی (کەرتی دەو'ەتيی) گشتيی

کە بە  ئ
مە باش دەزانينمافەکانی ژنان و بەرابەریی و چينایەتيين (ھەروەھا خا'گەلی دیکەی ب
ئەژمار). 
  تەنيا و ل
رەولەوێ لە تواناماندا ناب
ت وە5می شایانباس بەو پرسانە بدەینەوە.

  لە ڕۆژھە5تی کوردستان،ە دیموکراسيخوازان کانی چەپ و لھاوڕ
يان و د'سۆزان لە جۆرە

پرسەکان بەئەژمارن، یەک
ک لەوانە ئەوەیە کە ئ
مە چ چاوەڕووانيی و داواکاریيگەل
کمان لە خۆمان ھەیە و بە 
  چەند و بە چی ڕازین و بە چ ش
وەیەک گەرەکمانە وە5م بە م
ژوو بدەینەوە.

لە ھاوڕ
يان و دۆستان ب
ت، وە5می دروست بە  بە ڕای من، کە دیارە دەتوان
ت رازی کۆمە'
کی زۆر
گە=و
ژ، سازکردنی بەرەیەکی لەو جۆرەیە کە ھەرچی زووتر و د'سۆزانەتر و بە دەستوبردتر  ٢٨ کارەساتی

بکەوینە فەراھەمکردنيەوە، باشتر و سەقامگيرتر دەچينە د'ی زۆرینەی چەوساوە و ستەمدیدانەوە و بە ھ
ز 
ناتيڤ
کی خۆگر و خۆڕاگر دەخەینە بەردەست و دەبين بە ج[ متمانەی خە'ک
کی و توانای ھەموومان ئە'تەر

  بەئەژمار کە ھەر ئ
ستا چاویان لە سەرمان و لە ڕ
مانە.

“ کۆمە'ەیەکدا”ھاوڕ
يان، ئەو ر
گایە بۆ ئەوە ل[ نادەین بە تەنھا بەوانە تایبەت ب
ت کە بە ش
وەیەک خۆ لە 
کەین بە سفرەیەکی رەنگين بلە پرۆسەیەکی لەو جۆرە “ کۆمە'ە”وەی دەبيننەوە یان دیوەتەوە، بە'کو بۆ ئە

بە پ
ی توانا و تاقەت و بۆ ھەموو ئەوانەی لە بەری چەپ و دیموکراسيی و ئاشتيخوازیيدا دەیانەو
ت 
ان و لە بەش
کی گەورەی تا خە'ک لە کوردستحەوسە'ەی خۆیان کۆمەک
ک بەو خەباتە بکەن کە ھەر ئ
س

  ە. دونيادا پ
ویستيان

ھاور
يان، ھەموو ئەوانەی خۆیان لەو چوارچ
وەدا دەبيننەوە بە خەبات و ڕەنج و بە م
ژوویەک لە خۆڕاگریی و 
  خۆبەخشيی قەرزدارن و بە وە5می دروست بەرپرسيارن.

ھ
زی بە ھيوای وە5می ڕاشکاو و پرسياری گران لە د'سۆزانی کۆمە'ە و لە ھەرچی جۆرە لە چەپ و لە  

شکەوتووخوازدیموکراسيی و پ.  

  سەرکەوتوو بن!

کۆمە'ەی شۆڕشگ
eی زەحمەتک
شانی کوردستانی ”خو
نەر ب
گومان پرسيار دەکات کە بۆ ناوی  ت�بينی:
ـم نەبردووە. وە5می من ئەوەیە کە سەرەڕای ھەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە کەسانی د'سۆز و “ ئ
ران

ڕابەرایەتی ئەو تەشکي�تە دا دەرکەوتووە کە ەی ڕابردووزەرەرک
کەوتوو لەو حيزبەدا، بەداخەوە لە تاقيکردنەو
پەنای بۆ بەکارھ
نانی ھەڕەشە و گوڕەشە و کەسایەتی شکاندن و کارگەلی فرە ناشيرینی لەو جۆرە 

ەکان لە سە'تەنەتتە'ەب و ئيس�حخوازان و سەوزلەگەڵ  بردووە. ڕابەرایەتی ئەو تەشکي�تە بە ئاشکرا
ن و لە سازگارەکاو  کانە بەرەیەکدا ج
ی متمانە ب
ت، و بە کەسانی وەکو نوریزادەمامە'ەدا بووە کە ناکر
ت ل

گەڵ پاسدار و مەئمورانی ئيتا=عت دانيشتنی کردووە و دەیکات. ھەموو ئەمانە لە ژووری داخراودا کراون و 
ئەندامانی  کە دیارە ئەوەیش لە سەر ئاستی خانەوادە دەکر
ت و کراوە. بەو ش
وەیە لە ڕاستييدا تەنانەت

ر
کخراوەکە خۆشيان نازانن چی گوتراوە وچی دەگوتر
ت و مامە'ە لە سەر چييە. بە ڕای من ھەتا ئەو 
تەشکي�تە =نی کەم لەو خا5نەدا کە پ
وەندیی بە =یەنەکانی دیکەوە ھەیە بە تەواوەتی شەفاف نەب
ت، 

وکراسيانە و ئازادیخوازانەی بەرەیەکی لەو ئەوا بەشداربوونی دەتوان
ت زیانی گەورە بە بناخە و ساختاری دیم
جۆرە بگەیەن
ت. بەو ش
وەیە من پ
موایە بeیار لە دەست ئەندامانی د'سۆز، بە5م بەجەرگ و بو
ردایە کە 
ھەو'بدەن رابەرایەتيەکی وا ھە'بژ
رن کە حيزبەکەیان بتوان
ت شایستە بە ئەندامبوون لە بەرەیەکی لەو 

  جۆرەدا ب
ت. 
کۆمە'ەی شۆڕشگ
eی زەحمەتک
شانی ”وڕ
يانی د'سۆز، بە5م بەجەرگ و بو
ری ناو بەو ھيوایەی ھا

خۆ لەو قەیرانە چارەنووسازە و گەل
ک کەموکورتی دیکە ڕزگار بکەن کە دیارە زیاتر “ کوردستانی ئ
ران
  کاروباری ناوخۆی خۆیانە، و خۆیان لە ئایيندەی بەرپرسيارن.

  
١٨/٣/٢٠١٢ 


