
ھردەمیەیرەوکەتیو یكددوو دژ؛امیارییڕڕۆشنبیری و 

ھژن
٢٠١٤ی ئازاری ٩

 نھلر شو سوتی بییوەندی كۆمكدا پردەمھ ز و ڕۆشنبیریی لت، ھكشاندا ب
تی لوا ڕامیاریی و پارتایداداكشانئ وە، لشوانچپ ن و ھدەبن، بر شو

 كدا ڕامیاریی لردەمھس تی لییوەندی كۆموە پنیاییدوا بت، ئكشانداب
بوون و ڕۆشنبیریی لندەتداكشانگدا دەب.

م بارەوە نموونر لگوا دەتوانمھئت، ئویستبوە پنانب ڕینردەمی ڕاپم س
ی ەتكشكانی ڕاپڕین و زابوونوی سردەمروا ھكشانی ڕۆشنبیریی، ھنموونی 

دانی گروپی ڕامیاریی و سكتاریزم ھدی، نموونی سردەمی سربوابخۆنبوون و نائوم
.امیارییڕو تشنی 

ی ئران و ئازاری ١٩٧٩ر دوو ڕاپڕینی ڕبندانی ھئگر زۆر ب كورتی و خرا سرنجی 
و كار ییكانرش كۆڕ و كۆم ڕۆشنبییو سای عراق بدەین، ئوا دەبینین، ك یك دو١٩٩١

وشیاریبخشی شۆڕشگران ل برەودابوون، ھونری وەك چكی برەنگاری و ھاالكی چو 
ب ڕینی ھمكانی یاخیبوون و ڕاپپۆلوەی شو نیشتن كشكشكان و پاشاوكاتی ت

.امیار ل تشن و پرەسندا بوونڕخك، گروپ و پارت و سكتی 

بج تیپكی شانۆیی ھپاش گڕانوەی خك ل ئاوارەیی، ل ،١٩٩١نی سای یواھ
وشیاركارانی ئافراندبوو، ھكی ڕۆشنبیریی و بوو، ك ب شانۆیی میدانی یا زیندی، كشھ

باخی میر/ ل باخی گشتی، کبوو" انی كۆمڵڕقۆناخكانی گۆ"یكك ل نواندنكانی 
ژموونی ئو كارەدا ھنت چپكان خۆیان ل برامبری ، لودا تناپشکشکرا

دەبینییوە، وابزانم چند نواندنكی دیكیان ل نوندی بازاردا لبارەی بكارییوە 
...پشكشكرد

تیپی "و " تیپی شانۆی ئایار"ل سلمانی دوو تیپی شانۆیی بناوی ١٩٩٢ا سای ھروەھ
بزن زین و شاری "نواندنكانی یككیان بوون، ك یكك ل ھ" شانۆی نینا
نان و ھمان ڕچكی شانۆیی  و شوازی دەرھبوو و كم تا زۆر سر ب " خۆشبختی

.بوونھونری و ئدەبی ھبجگ لوە چندین گۆڤار و نامیلكی ... نواندن بوون 

راوی تشنیانكرد و پارتایتی ھامیارییكان وەك قارچكی ژەڕبم كاتك ك ڕكخراوە
وشیاریبخش و چكی برەنگاری، ھونر و ئدەب وەك ئامرازی ھب لووتك گییشت، ئیدی 

.كۆڕ و كۆم ڕۆشنبیرییكان پووكانوە و خران تاقوە



تیپی " ۆكان و زوڕناژەنی پارتكان، ل كالر ھنگی ھدون، ك بپچوانی ئابم 
ۆشمی ھیوایك سراپای جست و دەروون و ھی نواند، "شانۆیی پناس:،"ەشانۆی بنكور

 وە، كوەی ھداگرتمان بزوونڕین ھریی دەمی ڕاپكراوانی دونملیدان و ستوە مت
ۆڵ و میدانكانی شانۆ و كۆڕ وكۆم ھن و برەو ھدەكۆمگ ل بنكی پارتكان دەر

وە، ھر نواندنکی شانۆیی، ھر مشتومکی ھزریی، كاتدەڕۆشنبیرییكان بانگوازییان 
ھر خوندنوەیکی ئدەبی، کۆمك پرسیاری یاخی لالی بشداربووان و بینران و 

.بیسران بجدەھت و تلیسمی ڕامیاریی ل ھۆشی ژردەستاندا دەڕەونتوە

با لوولی چککان و بندگۆی پارتکان ب قوڕ بگرین
یتار و سازەکانمان مارشی ڕاپڕین بژەننوەبا گ


