
  يادداشت

  ٤٣بهشی 

تانی   ئهنوەر سو
  ٢٠/١١/٢٠١٧دووشهممه، 

وان دوو حزبیس   دوو ستا کۆبوونهوەيهک له ن ش ئ ت کوردی سهرەکی ڕۆژ پ رانی له  ڕۆژهه کی بچووکی ئ و چهند حزب
وە چووە و له کۆتاييدا بڕيارنامهيهک دەر مانيا بهڕ نی ئا ت. ههست دەکهم  ناوەرۆکهکهی وە کهکراشاری کۆ ن بۆ من سهمهرە دەنو

ران  شانی ئ ڕی زەحمهتک هی شۆڕگ کهريی ههل ومهرجی خراپی حزبی ديمهکراتی کوردستان (حدک) و کۆمه ر کارت لهژ
ت و  سياسی له باشووری کوردستاندا، کوتووپڕ گرتب شووی خۆيان هه ک بنهما و پڕەنسيبی پ بۆ به يهکجاری دەستيان له ههند

رانييهک ت.ئ   انيان دانهواندب

رەی ناوەرۆکی بڕيارنامهکه، ی  به گو نراوەجيه گرنگیئهس ران ئهست يت تمام"و  تهوەانی "چارەی خۆ نووسين" له گهالنی ئ
رانی له ج دانراوە. ههروەها ارضی ە زمانه نهتهوەييهکان " پهسند کراوزمانی ڕەسمی سهرانسهریزمانی فارسی وەک "" ئ

زی زمانی فارسيراونهته خناوچهيی و کراونهته  مۆکراتيکی "لهوانهش تا ڕادەيهک سهيرتر، دروشمی . يهوەپهراو خهباتی د
پهڕينی  شارستانيانه گای دواڕۆژی خهباتيان و "له کۆماری ئيسالمی  ئاشتيخوازانهبۆ ت به ئاشکرا  بۆته بهرنامهی ڕ

هم  من ئهو .دراوەته دواوەخهباتی چهکدارانه  کی خۆشهويستی خۆمداله نووسراوەی ههوا کهوت و ئهگهر لهوم  برادەر چاوپ
   نهبيستايه وا ههبوو باوەڕ بهو گۆڕانکارييه کوتووپڕانه نهکهم. 

ستا  تی کوردستان گهلی کوردئ کی ياری بهدەست حزبه سياسييهکانيهوەۆب له ڕۆژهه ناو  ،ته تۆپ دەنا دوای دەيان ساڵ خهبات له پ
کی سهرکاغتواني چۆن ئهو حزبانه ،خودموختاريدا ستا هز ان به بڕيار ش ئ ک پ ژينهيه ئهو دروشمه سهرەکييهچهندسا  لهم

ن  دڕاليزمی له ج دابن ت بگۆڕن و ف کی ب تهعبير نهب تی ناڤيندا خهون که له بارودۆخی ديکتاتۆريهتی ڕەگ داکوتاوی ڕۆژهه
ستا چ نييه؟ يان  گری چۆن ئ ی ئهو ههموو به خشکه، خهباتی چهکدارانه ويوەتهوە ۆزسوەربهخۆيی د"يان بۆ تماميت ارضی"ج

هيان  م ئايا  ،! من خۆم اليهنگری خهباتی چهکدارانه نهبووم و نيمکردۆته گاوگهردوونی خهباتی ديموکراتيکی ئاشتيخوازانهسا به
ک شمهرگهکا اليهنگران و يان النيکهم ،حزبهکان بۆ البردنی ئهو دروشمه سهرەکييه پرسيان به خه   نی خۆيان کرد؟پ

ت!چارەنووسی  ت و دەگۆڕ همی خزبهکانهوە بهستراوە، که به هاسانی دەگهڕ   گهلهکهمان به نووکی قه

  ٢٢/١١/٢٠١٧شهممه،  چوار

ژی وەزاڕەتی دەرەوەی ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ  ت. وتهب می کوردستان ئاشکراتر دەب دوژمنايهتی ئهمريکا و ڕۆژئاوا لهگهڵ کهيانی ههر
م وەکئهمريکا  م ک بۆوە مه ،داواکاريی سهرەک وەزيرانی ههر ويستی نازانين گوتوويهتی ئ ژەکانی به پ وان له وتوو  ن

ههم بهشدار ر و بهغدادا وەک اليهنی س ژی گورگ ومهڕ پهيوەندی بهخۆيانهوە ههيه! ههول  بين؛ واتای ڕوونی قسهکه ئهوەيه وتوو
راق لهگهڵ ئا ت زی ئهمريکا له ع و هبانيدا کۆبۆتهوە که هاودەستی عهبادی و يهکهم نهياری حکوومهتی ههر ئهمڕۆش با ا

مه له بهغدا. ر بکات.  ههر مانيا نهداوە سهردانی ههول بڕياری کش و  عهبادیتهنانهت عهبادی ئيجازەی به وەزيری دەرەوەی ئا
م ت. ی داوەماتی حکوومهتی ههر ت بهوە ڕازی ب دەچ    و ئهمريکاش و

وەشاندنهوەیپهسندی بڕياری "دادگ ی" سهبارەت به هه دڕا ی ف گشتپرسييهکهی مانگی ڕابردوو له اليهن  ئهنجامهکانی ای با
ژەکان بکاتهوە مهوە دەبوايه بتوان دەرگای وتوو م داواکارييهکانی ئهمڕۆی دەفتهری عهبادی بۆ دەست  ؛حکوومهتی ههر به

ژەکاندەس ۆسيهی ئهمنی" و "نهوت" وەک بنهما بۆبهسهرداگرتنی "د کی وتوو ت که بهغدا به پشتيوانی ئهمريکا  ،پ دە ئهوەمان پ
م نزيک  م و تواندنهوەی ناوی حکوومهتی ههر تهکانی ههر ران و تورکيا، ههنگاو به ههنگاو له سڕينهوەی دەسه و ديارە ئ

ت دەست بهج دوانی ديکه رەوە پهسند دەکر تهوە و ههر داواکارييهکی له اليهن ههول   خاته بهردەم.دە یدەب

تدارەکانی کورددا  ته ئاراوە، دۆخی خراپی ئابووری و نهبوونی يهکيهتی و يهکدەنگی له ناو حزبه دەسه کيش ب ژ خۆ ئهگهر وتوو
ت وای کاری  ت و نهتوان کی الواز ب م اليهن کهکهشمان ماندوون و له شهڕە سکهوتدەکردووە که حکوومهتی ههر ت. خه ی ههب



مانی زار دەندووکهی سل ر ب م  .نو ههول تدا نهماون به روان) له دەسه هبانی، بارزانی و نهوش د گاردەکان" (تا "ئۆ
شهکانی ناو خۆيان بدۆزنهوە. ش نهيانتوانيوە کليلی چارەسهری ک تدارانی نو ک دەسه ترناتيڤ  گۆڕان که دەبوايه لهو ناوەدا ئا

و ش کی نوێ دەردەکات که هيچکام دەرگايهکی داخراو  اوتر و ب بهرنامهترە.بوايهت، له ههموان سهرل ههر ڕۆژەی بڕيار
نن. ژی سهرەوەی گرفتهکانيش ناڕووش ک،  ناکهنهوە و تهنانهت تو هته، دەتوان بگاته ماندوويی زياتری خه ژەی ئهو حا در

م. تهواوههرەسی  نانی حکوومهتی ههر   ی ئابووری، و تهنانهت فهشهل ه

تدارانی حزبهکا ننهوەبا دەسه بگرن. ن ههنگاوی جيددی بهرەو يهکگرتوويی ڕيزەکانيان هه   و دەست له دژايهتيکردنی يهکتر هه

نج شهممه،    ٢٣/١١/٢٠١٧پ

يادی مهرگی کاکم بوو و ئهمڕۆ جهژنی له دايکبوونی کچهکهمه.  نی سا   دو

ک دەرفهتدا  ئاخنراوە. ژيانی کورد بهداخهوە زياتر به يهکهميان شيرين تاڵ و  ڕووداویکۆمه بريتييه له ژيان و تهنيا لهههند
گریدەشيرينی  ته ج ييهکان ب مه تهنانهت له تا ژ له خۆشيژيان. ئ  ب ئهوەیببينين  يهکی بهردەوامی شهخسيشدا ناتوانين چ

يهتی دەست بهج بهربينگمان پ ت. له دەمدا نهت و تامه شيرينهکهمان گربناخۆشيهکی کۆمه   ه

ک دەتوانم بۆ کچهکهم بگرم  ڵ و ههل ومهرجی ژيانی خه کات ئهوەمن ئهگهر داخی کاکيشم فهرامۆش بکهم، چ جهژن کی سهرپ
ت رانهوە ههورامان و کرماشان ب دادی حکوومهتی ئ م و ب کی  و به دەست بوومهلهرزەی سروشت و زو ئهوەش ژيانی خه

ت باشوور ل  هند مانگی دواتردا لهوان خراپتریخۆ ئهگهر بارودۆخی باکوور و ڕۆژئاواش له چ ؟و ترامپهوە به دەست عهبادی ب
ک دەکهن لهمهڕ  نهيهت! وا ئهردۆغان و ڕۆحانی و پۆتين و ئهسهد کۆبوونهوەيان کردووە و شاد وکهيف خۆش باس له بڕيار

نی کيژ و کوڕ نهی که بست به بستی به خو تهوە دەست ئهسهد انی کورد ئازاد کراداهاتووی سووريا، ئهو شو ستا دەدر   . و وا ئ

م، من بهو زنجيرە ناديارانه بهستراومهتهوە  کی  و ههر ئهوانهشکاکهگيان، جوان گيان، تکايه ببوورن ل ن برايهک و باوک ناه
ن! بم بۆتان ئاسايی  . خۆشم دەو


