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 �وشیار�ی تاك و �ۆم�ڵ ل� ئاس�� ئ�ستا بووای� و ١٩٩١ ڕاپ�ڕ��� ]٢[ و پاش ڕاپ�ڕ�ن و شکس��  دەسب��� ل�ن�و ڕاپ�ڕ�ن١٩٩١ئ�گ�ر سا�� 

ڕ�کخراوە ج�ماوەر�ی� س�ر��خۆ�ان �ۆششبکرای�، ب�د�نیایی�وە ئ�ستا ��م �ۆم�ڵ ئازاد دەبوو  ی��ان ودەس�ب��� بۆ پ�ک��نا�ی گرو�� خۆجی

دەبوو و ��م �ارا�ی پۆزەتیڤی ل�س�ر �ۆم����ا�ی دەورو��ری دادەنا؛ بۆ نموون�،  و ��م ل� ڕووی ئابوور�ی�وە �ۆم����ی خۆ����� و س�ر��خۆ

 ک� من ل�بارەی�وە دەدو�م، ب��م س�ر�اری ئ�وەش �ارا�ی پۆزەتیڤی ل�س�ر ،ن�ی�نموون� با�ی� ئ�و  "ڕۆژاوا"��رچ�ندە خۆ��ڕ�وەب�ر�ی �ۆم��� 

 ]٣[. و زۆر زۆر ل� ب�ڕ�وەب�رای��ی پارل�مان�� ��ر��� �وردستان باش��ە��موو ج��ان داناوە

 

و  "ف�رماندار�ی و پارل�مان و دەو��ت�بوو�ی خۆ�" خۆشباوەڕ�ی ناسیونال�ست�� ب� � ڕابوردوو ا ک� ڕوداوە�ا�ی ب�ست و پ�نج سا�ئ�ست

ەک�ی باش ڕەو�وەت�وە و ل� ��ر �ات ز�اتر خ��ك ل�س�ر ش�قام� و ب�راورد ب� دوو دە�� و نیوی ڕابوردوو دپارت�ی��ان و ڕامیاران تا�و ڕا

 � �ۆم�ڵ�و �ۆوشم�ند�ی گشت�ل�ن) خ��ك(و چ�وساوان  )دەس��تداران (ئامانج و ب�رژەوەندی و خ�و�ی چ�وس�ن�تانن�وان جیاوازی 

دا خۆڕ�کخست�� چ�ن و تو�ژە ن�دار و ب�دەس��ت��ان ل�  بار��ی ئاوان�وە و س�ملاند�ی ناو�ت، ل�بووە و ب��گ���ناو ب�رج�ست�تر ئاشکراتر 

دەب�ت� خۆ�وژ�ی ب�رەی بۆ دروستکرد�ی و ج�خست��، و گرنگین�دان ��ر �ات��ی دیک� ئاسان�� و پ�و�ست�� و چارەنووسازترە و ��ن�اون�نان 

 .ک� و پارت�ی��ی دیک� و در�ژ�وون�وەی ت�م��ی ن��ام�ت�ی��انتخواز��ی دی�چ�وساوان و ڕەدووک�وتن�وەی دەس�

 

رەی ئ�زموو�ی من، ��ر �ات ئ�م� وەك زۆر�ن�ی �ۆم�ڵ بۆ خۆڕز�ارکردن و ب�د���نا�ی ئازادی و ی�کسا�ی و دادپ�روەر�ی �ب� دیت�� من و ب� �و 

 س�ر��خۆی �خۆڕ�کخست� �کخس�ن و خۆڕ�کخس�ن وڕ م ��ن�اوە دەس�ب��ار��ن؛ وات� خۆ ���ن، ��ر دەب�ت ل�م خا�� و ب���ن�او�

�کخست�� ڕ م ��ن�اوە دەست��بک�ین و ب��� خۆ ئ�گ�رنا ��ر �ات، ئ�گ�ر س�دەی��ی دیک�ش ب�ت، ��ر دەب�ت ب�. ج�ماوەر�ی و �ۆم��ی�ت��

 و ��موو و ئازادی و ی�کسا�ی و دادپ�روەر�ی �ۆم��ی��ی ت�نیا وەك خ�یا���ی ئ�ست�م دەم��ن�وەج�ماوەر�ی و �ۆم��ی�ت�� ڕز�ار�وون 

 بوون� ٢٠١٣-�٢٠٠٦ۆشش��ی خ��ك دەب�ت� س�رمای��وزار�ی ڕامیار�ی بۆ پارت�� و س�رکردەی�ک�ی دیک�، ��ر ئاوا ک� ناڕەزای�ت�ی��ا�ی 

ل�س�� ن�ئۆج�اللیی��ا�ی دەورو��ری ن�وش��وان موست�فا و گ�ی�شت� پارل�مان و دەس��ت و ب� کردەوە دیتمان س�رمای��وزار�ی ڕامیار�ی بۆ 

ک� ئ�وان�ش ل� دز�ن و دارابوو�ی ن�وت و چیم�نتۆ و زەوی و گرد و �ۆمپان�ی�وە ل� پارت�ی��ان و دەس��تدارە�ا�ی دیک� خراپ��ن و ک�و�ان 

 .ل�س�ری خ��ك کردووە

 

�کبخات و ڕ  ئ�م�  ب�ت وژ�ردەست و دەست�مۆ و نا�ارا ماو��ت�وە، ب�رەنجامی ئ�وە بووە، ک� چاوەڕ�بوو�ن ک�س�كئ�م� �و ئ�ستا ئ�وەی تا

ئ�وەش خۆشباوەڕ�ی�ک� ک� . تد ..ب�خۆی بب�ت� شوان�ی ئ�م� و وەك میگ�ڵ ئ�م� ب� ب�ر�دات و ب� ئ�م� ب��ت �� باش� و �� خراپ� و �� و ��

ل�ن�و �ۆ��� ئ�م�ی چ�وساوان دروس�یدەک�ن و ل� ب�وابوون ب� خۆ و متمان� ب� پ�رجووی ���ی ی�کگرتووی خۆمان ئایدیۆلۆجیی��ان 

 . و ���ی چ�وساوان دەخات� خزم�ت س�روەرمان�وەی پاوانگ�ران و چ�پاو�گ�رانخا��دەک�ن�وە

 

کر��اران، ف�رمانب�ران، مامۆستایان، ب��اران،  ب� خاوە�ی ڕ�کخس�ن و ڕ�کخراوەی س�ر��خۆی ج�ماوەر�ی �ۆم�ڵ بوو ک�ی ل�ب�رئ�وە، 

تد، ئ�وسا ب��اردان و ��ستان ب� مانگرت�� گش�� و س�رتاس�ری دەب�ت� �ار و ...خو�ند�اران، پ�کک�وتان، ک�مئ�ندامان و خان��ش�نان و 

 و �ۆمپان�ی� زل���ە �ش�یوان��انیانتدارا�ی ��ر�م و � و ئ�و �ات دەب�ن�ن، ک� چۆن دەس�چاالکیی��ی زۆر ئاسا�ی و ئاسا�ی ب�رەی گ�ل

ڕاز�دەبن، ب���و ی خ���ی � پ�دا�ی مووچ�ی ت�واو و دواخراو  ل�ب�ردەم داخواز�ی��ا�ی خ��ك ب�چۆکداد�ن و ن�ك ��ر بج��انخۆرە�ان

وان ب� ئامادەشدەبن مووچ��انمان ل� جاران�ش ز�اتر�ک�ن و داخوازی دیک�ش ج�ب�ج�بک�ن، چونک� س�روەرمان�وە و مل�وڕ�ی ئ�

 . ب�ندە و ج�گ��بووەی ن�دار و ب�دەس��توون و خۆشباوەڕمان�وەی ئ�م�نا�وشیار�ی و ناڕ�کخراو�

 

------------------------------------------- 

�کخست�� ئاسۆ�ی و ڕ�کخست�� خۆ��خۆ�ی چ�ن و تو�ژە ن�دار و ب�دەس��ت��ان� ب� �ش�ب�س�ن ب� ڕ ل� خۆڕ�کخس�ن، م�ب�ست ] ١[

 . و ت��ۆشان و چاال�ی ڕاست�وخۆکخراوە�ان��یکرد�ی ب� �ۆم��� ڕ ۆکرا��� ڕاست�وخۆ و خۆ��ڕ�وەب�ر�ی و س�ر��رشم�وکرد�ی د�پ�ی�ە



 

ف�رماندار�ی ب�عس ب� ب�رەنجامی شکس�� ڕاپ�ڕ��� ل�ج�گ�ی ف�رماندار�ی پارت�ی��ا�ی ب�رەی �وردستا�ی ب� بۆچوو�ی من، ج�گرتن�وەی ] ٢[

  . و ئ�وەی ئ�ستا ڕودەدات، در�ژەی ئ�و شکست�ی�١٩٩١ج�ماوەر�ی ئازاری 

  

/ دەو��تی�بوو�ی دەزگ��ان� و ک�م�� �ۆمون��ی/��بوو�ی ڕۆ�� پ�ی�دە و  ش�وە ف�رماندار�ی" ڕۆژاوا"ڕەخن�ی من ل� خۆ��ڕ�وەب�ر�ی ] ٣[

 .شورایی� و ب�رنام�ڕ�ژ�ی ن�وەند�ی ب��ادەرە
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