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  ك بۆ ڕای گشتیی آوردستانیی یه وه ڕوونكردنه
  
پاش  . وه بوآرده" با قره راآی ئه ت و ئیشته داله قی عه ره حیزبی ته" ژر ناوی  نزكم له  ته٢٠/١١/٢٠٠٦وتی   ڕككه له

آی  یه مهنا" تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"ری سیاسی  فته  ده١٤/١٢/٢٠٠٦وتی   ڕككه ك له یه ماوه
ك  یه  چ شوه  به ن آه آه ندامان ده ڕنمایی ئهتیایدا  و  ندامانی خۆیان ناردووه تیان بۆ ئه یی نھنی تایبه ڕكخراوه

 .ن رخورد بكه ڵ مندا به گه له
ی  یه و نامه ئه من  ڕی بوو آه  تپه وه دا بویان آردبووه ه  ناوخۆی آۆمه  له دا آه یه و نامه ر ئه سه ی مانگك به نزیكه

ر  ك خونه روه  ههآم نووسی و بۆم ناردن و یه منامه  وه٢٠/١/٢٠٠٧   بوو له وه ئه. یشت ست گه  ده  پۆست به  به وانم ئه
 من  ندامانیان چونكه ست ئه  ده نن به یه  بیگه ش آه وه آی دروستم لكردوون و ئه یه وه مدانه یبینت داوای وه ده

  .م ك نابهوان ش ئیمایلی ئه
ی   هنده  آه وكی زۆری داوه هه  ه آۆمهری سیاسی  فته ده  وه ته یشتووه وام پگه ی من هه  هنده ،وه وانه  پچه به
ردانیان آردووم   سه ه  هاوڕیانی آۆمه آی زۆر له یه ژمارهت  به  هه.وت ندامانیان بكه  ئه متر له ست آه آرت ده ده

 و  ربیوه  ده ه ری سیاسی آۆمه فته ی ده رخورده و به  و ئه یه و نامه ڕۆآی ئه  ناوه زاریی خۆیان لهفۆن ب له  ته یان به
پیان   م آه ، به بووه هه  ه ی آۆمه وه وڵ بۆ ساخكردنه تای هه ره  سه ر له  هه  آه وه آه یه وآشه  گره  به وه ستنه یبه ده

  .ت  آردن نایهنھان  و په وه  شاردنه ئیتر له  وایه
آاركی باش .  وه ته  بوبووه ه ری سیاسی آۆمه فته ی ده یه و نامه دا ئه" ئاشتی"و "  دیمانه" سایتی   له ئاگادارم آه

لكی زۆری ناو  ی هاوڕگه ر قسه سه لهمن .  ڕای گشتیی بگات  به ستی سوه ستی دوو و ده  ده  له م باسه  ئه  آه نییه
و  ر ئه رانبه  و به وه نه  ناو خۆیاندا بده م له  وه ینیان دا آه ی جیاواز به  شوه وان به  ئه ووم چونكهستاب  ڕاوه ه آۆمه
.  یانكردووه ك بت نه ر هۆیه ر هه  به  تا ئستا له م دیاره ربگرن، به وست وه  هه ه ی ناو آۆمه  ترسناآه  فره بیره

ی  آه نھنیه م نامه  وا ههمن   وه رئه به له. ن یكه ر چ ئاستك ده سه ن له یش بیكه آاتك ن یان نا و آه یكه ناشزانم ده
 دوا وبه مه ش له مانه و وه م ئه ستی ڕای گشتیی و هه رده  به مه خه دا ده ی خۆم لره آه مه م وه ری سیاسی و هه فته ده

   .زانم  پویستیان ده  به آه  وه مه آه بو ده
  آهو   گرینگه  وان بۆ مژوو ئهی  وه مدانه  وه م آه  ده ه نگی ناو آۆمه  هاوڕیانی بده  به وه ر لره هه
گی   ڕه  آه و وه ته  بووه ری سیاسیدا خوالسه فته  ده  له  بۆ نموونه ، آه ه ی ناو آۆمه وته و ڕه آی ئه یه وه رچدانه رپه به

  وه نی خۆساخكردنه و به ر بردنی ئه تا سه  دیاره، پوه ڕوونیی  بهتی  چیهنگی ئران رهه رستیی و فه په فاشیزم و آۆنه
  .  بكرایه  مژه با له  ده  آه نی دزوی دیكه الیهو  ری شایه ندی عه ریی و پوه  بیری خزمگه له  یه و خۆڕزگارآردنه

  
  شید ڕبوار ڕه

٣٠/٣/٢٠٠٧  
  
  : یه ه ری سیاسی آۆمه فته ی ده آه قی نامه  ده مه ئه
  
  ه ری سیاسی آۆمه فته ده: له
  ری ئیلخانیزاده عفه ی وت، هاوڕێ جه وه ره ه له ده رپرسی ڕكخراوی آۆمه به: بۆ

  ندی سكاندیناڤی به ی مه هاوڕیانی آۆمیته: ڕوونووس بۆ
  شید ی آاك ڕبوار ڕه یارانه وستی نه هه: ت بابه
  2006ی دسامبری 14: وت ڕكه

  
دا  م دواییانه شید له ی بۆخۆتان ئاگادارن آاك ڕبوار ڕه و جۆره ر ئه رم و شۆڕشگانه، هه هدوای سوكی گ

تی  آی زۆر ناشیرین ئیھانه یه ه نووسیوه آه تیدا زۆر به ئاشكرا و به شوه ر آۆمه سه له" نز ته"آی به  یه نووسراوه
  . آردووه ه هری آۆم هبه ه و به هاوڕیانی ڕه  آۆمه خالقی به سیاسی و ئه

و  م ئه به. ش آردبوو عزك هاوآاری پشكه ندك بواردا به ه ناسرابوو و له هه  دۆستی آۆمه ناوبراو تا ئستا به
وی  س دی ئه ی آه وه ب ئه بك و به به ب هیچ سه ویش به و، ئه ی ئه ته تی و ئیھانه نووسراوه پ له سووآایه
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خالقكی  موو جوامری و ئه یارانه و دوور له هه وستكی زۆر نه  وتب، هه گوڵ آاتری پ ئشاندب یان له
كو  رنجی خۆی باس آردووه به ری نییه آه بین سه زه ی سیاسی یا نه خنه شی ڕه آه نووسرواه. یه گه سندی آۆمه په

ی  ن قسه  به خۆیان ناده ڕگهش  ه زانی آۆمه موو ناحه ت هه نانه تییه آه ته ك جنو و بوختان و سووآایه آۆمه
وستی خۆی، خۆی له ڕیزی دۆستان و   م جۆره به ویستی خۆی و به هه شید به آاك ڕبوار ڕه. ن ئاوا بكه

  .ر ده ه بردۆته دسۆزانی آۆمه
آانی  شه موو به ش و هه ین ئوه آه ری سیاسی داوا ده فته آو ده و ڕاستییانه، وه رچاوگرتنی ئه به ربۆیه و به له هه

آی  شنه هاوآارییه ن، هیچ چه آه  حیساب نه ه آو دۆستی آۆمه و وه دواوه ئه وبه مه ش له ه شكیالتی آۆمه ی ته دیكه
  .ن و هتاد آه آانی خۆتان بانگھشتنی مه وه راسیم و آۆبوونه آانی مه ییه ن و له ڕیزی میوانه تایبه آه ڵ مه گه له
  

  وه به سوپاسه
  ه هری سیاسی آۆم فته ده
  
  .٢٠/١/٢٠٠٧   له  آه ه یاسی آۆمهری س فته ی ده آه  نامه  به می منه قی وه  ده وه ی خواره مه ئه
  
  ه  ری سیاسی آۆمه فته ی ده  نامه م به وه
  

  بۆ 
  "تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"ندی  ی ناوه ری سیاسی و آۆمیته فته ده
ری سیاسی  فته  ده ی آه وه رئه به ن له  هه ر شونك آه  هه  له "ه آۆمه"ندامانی   ئه ندرت به یه ها ڕوونووس بگه روه هه

  . وان بگات نگم به سك ناتوانم ده آه آوو تاآه  من وه  ناردووه و آه ه ندامانی آۆمه ی خۆی بۆ ئه آه نامه
  
.  وه بوآرده" با قره راآی ئه ت و ئیشته داله ی عهق ره حیزبی ته" ژر ناوی  نزكم له  ته٢٠/١١/٢٠٠٦وتی   ڕككه له
وتی   ڕككه ك له یه پاش ماوه.  هناوه س و ڕكخراو و حیزبكم نه آه یبینت من ناوی هیچ تاآه ر ده آوو خونه روه هه
نھنی یی  آی ڕكخراوه یه نامه" تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"ری سیاسی  فته  ده١٤/١٢/٢٠٠٦

. ن رخورد بكه ڵ مندا به گه ك له یه  چ شوه  به ن آه آه ندامان ده  و ڕنمایی ئه ندامانی خۆیان ناردووه تیان بۆ ئه تایبه
ی  وه  و ب ئه وه بم یان ئاگادار آرابتمه ی خۆم ئاماده وه ، ب ئه  گۆتره لماندنك و به  و سه گه ودا، ب هیچ به له
  .  تاوانبار آراوم لك شتی دیكه  و گه ه آۆمه" یاری نه " بت به  خۆمم هه  لهرگریی تی به رفه ده
  
  : وه مه  بده ری سیاسی فته ی ده یه نامه شه ڕه و هه م به ، بیارم دا وه م دوو هۆیه ر ئه به م له  النی آه یه، و شوه به
  وه  خوندبته یشیان نه نزه و ته ر ئه  هه نگه  من ناناسن، نازانن من آم و ڕه  زۆرن آه ه ندامی آۆمه ئه. ١
 زمانكی  ندامان و به  بۆ ئه تیه  و تایبه  نھنی آه ، نامه وه بت ڕوون بكرته  ده  آه  زۆر آراوه دا قسه آه  نامه له. ٢

آی  یه نده روه یاسی پهك ڕكخراوكی س  وه ه ها آۆمه روه هه.  دت ی زۆر توند شه ڕه مانای هه  به  آه ت نووسراوه تایبه
   وه منته دا ده ه  تۆماری آۆمه  له تایه  تا هه  یه نامه شه ڕه و هه  و ئه بۆ من دروست آردووه" یاریی نه"
   

ستم و   ده یشته گه" تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"ری سیاسی  فته ی ده یه و نامه آاتك ئه
بینرت،  تی تدا ده سئولیه ڕی بمه و په  ئه آی نھنی آه یه ر نامه سه آردن له قسه. م وا بكهمویست ب مده  نه وه خوندمه

   ب هیچ جۆره ، آه رانسی سیاسیی تدا نییه ك تۆله یه ره ر زه ده  قه  به ، آه دا نووسراوه قاژه له آی په یه له  په  له آه
  رماندان به و فه" یار نه "  مۆرآردنی من به  به ، آه یی نووسراوهخس وراتكی شه سه ی ته ر بناخه سه ك له یه گه به
، باسكی  تیكردنی جمھوری ئیسالمیی ئران دت  دژایه  پش له ت آه آی دراوه تیه  من بن پشتریه  دژ به ندامان آه ئه

  .گرت ڵ ده دوورودرژ هه
تی تاوانبارآردنی  سیاسه " ، واته"Blame the victim policy"گوترت   پی ده یه تدا شتك هه  زانستی سیاسه له

ك هۆی  ر آۆمه به  له تك بۆ نموونه سته  ده  دت آه و مانایه تی تاوانبارآردنی قوربانیی به سیاسه". قوربانیی
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  دی بهن  هیچ پوه  آه آی دیكه  هۆیه ه وجا آۆمه فرۆشت و ئه سانك ده سك یان آه  آه ڕ به ڕ و شه سیاسیی گه
  . تاوانبار به" ش آه سه  ئه قوربانیه" قوربانی و  ن به آه  خۆیان ده یه و شوه  بیانوو و به ن به آه  ده  نییه وه آه باسه
  . تی  آردوویه ه ری سیاسی آۆمه فته  ده  آه یه وه  ئه مه ئه
  . یه وه  پشته تی له ستی سیاسی تایبه به  بگومان مه م آاره ئه
ی  آه تای نامه ره  سه نت و آه و داده  پشه  خۆی به آات آه  ڕكخراوكی مارآسیست لننیستی ده  وا له ه چیی وه ئه
  نزك بخاته ری ته رتاسه سه"  وه ناشۆڕشگانه"غانكی   هاوار و فه آات، به ست پ ده ده"  شۆڕشگانه" سوكی  به
  دامانی خۆی بدات؟ ن  ئه سمیش به رمانی ڕه وجا فه ر خۆی و ئه سه

 بیاری  ت و ڕزدانان له فافیه یی، شه ه ی پرنسیپی دیموآراسیی، ئاوه ر بناخه سه تی سیاسیی له سته آاتك ده
، دوگم،  رخستنی مندانه خۆشی خۆده رزیی، نه ڵ لووتبه گه  له زرابت، بۆ نموونه مه س و ئۆرگانی جودا دانه آه تاآه
یدا  تی سیاسیی په سته  ده ڵ بكرت، جۆرك له ییش تكه سوڕاوی و مه نه ی و هه مه توانستی تیئۆریی، ته نه
 ب  بت آه تۆتالیتارك دروست ده.  تیه  مرۆڤ و مرۆڤایه وادیی خۆی دژ به زانین و بسه ر نه ده  قه  به بت آه ده
،  وه ر مافی لكدانه  هه  نه ها و پی وایه تكی ڕه سته  ده بته نی دوو سیغار و دوو قان بت خۆی ل ده ی خاوه وه ئه
  . تكه سته موو ده نی هه كو پاش خودا، خاوه به
ی دیموآراسی و   بیستنی وشه ت به نانه كو ته زای دیموآراسیی، به ر فه  هه  نه  سیاسییه خالقه  ئه م جۆره ئه
 بچووآترین ڕیفۆرم   باسك له موو جۆره  هه پی وایهبت و   ده آی نامرۆڤیانه ییه ت، تووشی تووڕه فافیه شه
  .و  ئه  دژ به یه ئه وته ته
. بت تر ده رستتر، توندتر و دڕندانه په آانیان آۆنه شه ڕه تر بت هه تی فیعلیان زده سته  تا ده  ته سته  ده م جۆره ئه
 خوازیاری  پنن آه دا بسه سانه و آه ر ئه سه به" رآردننسۆ خۆسه "  آه یه وه وان ئه می ئه آه تادا خواستی یه ره سه له

موو   ئاشكرا هه آرت به ی پیان ده م هنده ی دووهه  پله به. ن عاروفی درۆزنه ند و دیواری ترس و ته شكاندنی به
  .ن نسۆر بكه ند آزیش بت، سه نگكی ئۆپۆزیسیۆن، جا با چه ده
.   آی نامۆدرنه یه ند قسه چه"  گوتووه  گوڵ آاترمان پ نه له"ت   سیاسی دهری فته ی ده آه ن آاتك نامه رنج بده سه
. ی وا نابیستت  شاردا بژی دووجار قسه د ساڵ مرۆڤ له سه. آرت وتدا ده  مزگه  گوند و له نھا له  ته آه یه  قسه مه ئه
ی خۆی، جا   قسه  آه یه وه  ئه ه  آاری آۆمه ی وایه و پ یشتووه ت تگه سته  ده  له ه  زۆر هه ه ری سیاسی آۆمه فته ده
  .پنت كدا بسه ر خه سه نگ به بروزه  زه  بت، به ه ندیش هه چه
  .م ی پ ناده دا درژه  من لره  آه  خۆی پویسته  به تی شایسته ت باسكی تایبه سته  ده  له یشتنه م تگه ئه
   آه ش نییه وه ڕی ئه  هیچی خراپ نات و چاوه ه  آۆمه  آه یه وه ستی ئه به ا مهتد  باشترین حاه ری سیاسی له فته ده
وی  ك ئه نزكی وه ر ته گه ت ئه نانه ته(وه  نه  خراپ لكی بده وان به  ئه ر شتك بت آه  بگرت یان هه خنه س ڕه آه

 گوی مرۆڤی  ستیاو بكرت، به  ده بت به  آار ده وایه پی  ت آه سته  ده  له   نامۆدرنه یشتنه م تگه ئه.  )منیش بت
   به م و تۆش قاپك دۆشاو بده ده نمت ده من قاپك گه"گوترت   ده  آه موومان بیستوومانه هه.  تی ئاشنایه خۆرهه

قی خراپیی  م و تۆش حه من خراپی تۆ باس ناآه"، " من  به وی خۆت بده م و تۆش ئه ده ی خۆمت ده آه من آچه"من، 
  ".بت منت نه

 گوڵ آاتریان  له"مان   چۆن ئه  آه ری سوڕماوه  سه  آه یدا دیاره آه ئكیده  ته ت له تری سیاسی وا ده فه  ده آاتك آه
  .ت مان ده  گوڵ آاتر به له) دا منم  لره آه(یان  آه ره رانبه  به م آه به"  گوتووه نه
رچی پاشگری   هه ری سیاسی حیزبك آه فته  چۆم ده ساوم آه په تدا حه  حیره ی له آه  و ڕاستیه یره  سه وه المه هب
"ه"و " شۆڕشگشوه آاته  ئاوا بیر ده  نووساندووه وه  خۆیه به" تی ئیجتیماعی داله عه"و " ڕادیكال"و " و پ .  

ری سیاسی دووپات  فته تیی ده یه  ئاستی سیاسیی و آۆمه  و له  آارهو رسوڕماویی خۆم له  سه ر ڕگام بدات آه خونه
  .  وه مه بكه

ری  فته  ده  آه یه وه نت پویستیان به و داده  پشه  خۆی به ندامانی ڕیكخراوكی مارآسیست لننیستی آه ئایا ئه
وان نووسرابت،  ر ئه سه وری خۆیان له هس  پی ته نزكیش بت و به ر ته گه ت ئه نانه موو باسك، ته سیاسی بۆ هه

و   ئه  آه  نییه وه ندامانی حیزبكی وا ئه  ئه ڕوانیی له ن؟ ئایا چاوه  بكه وه  و ئه وه بت ئه  ده ردا بكات آه سه مریان به ئه
تی  م سووآایه  ئه ن؟ دیاره  بده و بیاره تیان ئه عریفه یشتن و عیلم و مه آیی و تگه  حوآمی زیره  خۆیان به سانه آه

  . گرتووه ی هه رچاوه  سه وه تیه خالقیكی سیاسیی تایبه  ئه ندامان له  ئه  به آردنه
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یزانین و  یبینین و ده موومان ده  هه بت آه  نه وه  ئه وه ته هشتووه رناتیڤی زۆر نه ته ری سیاسی جگای بۆ ئه فته ده
یان  و جۆره شخیسیی له ندامانی ئاسایی توانای ته ئه. ن  بده رمانه و فه ئهمان  بت ئه ن ده تمه  حه  آه یه وه ویش ئه ئه

  . ج آردنه نھا جبه ندامانیش ته  و آاری ئه یه وه ر بیرآردنه ری سیاسی هه فته آاری ده.  نییه
راسیم و  آانی مه تیه  تایبه  ڕیزی میوانه ن و له آه ڵ مه گه آی له  هاوآارییه شنه هیچ چه " ری سیاسی نووسیوویه فته ده

  ".ن و هتاد آه آانی خۆتان بانگھشتنی مه وه آۆبوونه
. ن رموون باسی بكه نا با فه  و ده آردووه آی منی بۆ هیچ شتك نه  هیچ هاوآارییه ه  آۆمه  آه یه وه می من ئه وه
   له  جگه ه  آۆمه م آه  ده وه آرم، ئه  نهت داوه" تی میوانانی تایبه"آوو   من وه  بت آه وه ر ئه سه  له ر قسه م گه به

آوو میوانی   تا من وه بووه ی نه راسیمكی دیكه ی خۆی، هیچ مه وه نگی ساپآردنه ك جار سازدانی ئاهه سای یه
  اوهگ  و سیمینار و آۆڕكی نه آردووه آی نه یه وه  هیچ آۆبوونه ه ی ئاگاداریش بم آۆمه هنده. ت بكات ت داوه تایبه

  .تا من بانگھشت بكات
ر  سه  چاالآیی و له  له یان جار پیان گوتووم آه موویان ده  هه م به  النی آه ه ڕزی آۆمه آی به ند هاوڕیه هاوآات چه

وان   ئه هم و آ  ناآه و آاره تی ئه ر هۆی تایبه به  من له  آه وه ته مم داونه م وه شدار بم، به ت به ڤیزیۆنی ڕۆژهه له ته
  . وه نه یان نزیك و آۆبكه آه ڤیزیۆنه له  ته تی آوردستان له ن دسۆزانی خۆرهه وڵ بده با هه
ری  فته ری ده من نازانم پوه".  ناسراو بوو ه  دۆستی آۆمه ناوبراو تا ئستا به"تی  ری سیاسی نووسیوویه فته ده

 دۆستی  م من خۆم به به".  وه یاره نه"ی   ناو خانه خرمه نزك ده  نووسینی ته  وا به چییه" دۆست"سیاسی بۆ 
نی   خاوه سووڕاون و آه  ئارام و هه خۆبردوون، آه  له رانسن، آه ن تۆله  خاوه  ئازادیخوازن، آه زانم آه  ده وانه ئه

دپاآیی و دسۆزیان   ژوو له كی ئاوه س آه گرن و ناشھن آه  آاتی خۆیدا ده  ڕز له مشك و بیاری خۆیانن، آه
  .ربگرت وه

  ر حیزبكی دیكه  یان هه ه تی آۆمه ر سیاسه سه م و له ی خۆم بكه بت قسه بم تا بۆم هه" هاوڕێ"پویستیش ناآات 
  . ڕا و بۆچوونی خۆم بم

مان  ووسین لهی ن تنامه بت مۆه ك ده  خه  پی وایه  آه یشتووه ت گه سته  ده  وا له ه ری سیاسی آۆمه فته ده
مان ڕگای   ئه  بنووسرت آه و شتانه بت دروست ئه  ده  آه ها پی وایه روه هه. بت بنووست ربگرت تا بۆی هه وه
ی بۆ   لیستكی نووسراوه ه ری سیاسی آۆمه فته  ده  آه   دیاره وه یانه آه  نامه ڕوون و ئاشكرا به. ن بنووسرت ده ده
  .  بنووست، چی بنووست و چۆنی بنووست یه ی هه آ بۆ  آه یه  هه وه ئه

   باس له وه  زۆره  تیایدا به  آه ه وی ناوخۆی آۆمه  په ر به رانبه نم به ند داده تیكردنكی بمانه  سووآایه  به مه من ئه
 و  وه بیرآردنهها مافی   ڕه  به ری سیاسی آه فته  ده دیاره. آات ربین و مافی مرۆڤ و چی و چی ده ئازادی ده

وی ناوخۆی  زووی خۆی په  ئاره  به بینت آه وا ده  ڕه  خۆی به ش به و مافه ، ئه خشیووه  خۆی به رماندانی به فه
  . پشل بكات ه آۆمه
  یاندن بئاگایه ی نووسین و ڕاگه له سه آان و مه تیه وه  یاسا نوده ها له روه  هه  چونكه ه ری سیاسی آۆمه فته ده

تی  سایه  آه آان به تیه وه  پی یاسا نوده تی ڕكخراوك به سئولیه ن مه ندامی خاوه موو سكرتر و ئه  هه نازانت آه
ر  سه نزی ب ناویان له توانرت ته ر ده ك هه  نه وه رئه به نرن و له داده" گشتیی، موكی گشتیی" ناو بواری 

ندروستیی  گۆڕ، دۆخی ته ، ئۆتۆمبیل، سامانی بگۆڕ و نه وو، پاره خان توانرت باس له كو ده بنووسرت، به
  .یشیان بكرت دانی مایات و شتی دیكه ی نه ش، ساخته ی آاری ڕه له سه ، مه)بت خسیی نه  زۆر شه ی آه هنده(
  م له ی من النی آه آه نزه ی ته و باسه  ئه زانن آه  ده وه بی جیھانیی خوندبته ده  ئه آیان له یه ڕه ند الپه ی چه وانه ئه
 و  ر آراوه سه ی له آان قسه  جیاوازه وه ته  درژایی مژووی نه  و به  ژر باسدایه  له وه رییه می ڕۆشنگه رده سه

  . واو گشتییه باسكی ته" ریی شراف و خزمگه ئه"، " فیودال ورده/ ئاغا"، " شه قه/ شخ"ی  سسووچكه
  .ر خۆی  سه ته ی خستووه نزه و ته  ئه ه تی آۆمه رایه  بۆ ڕابه دام آه یشتنه ی تگه و پرۆسه  ناو ئه واو له من ئستا ته

  یه آه وه ویش ئه هنم، ئه ری سیاسی آۆتایی پ ده فته  ده  پرسیاركی زۆر هاسان له  به شه م به  من ئه یه و شوه به
ری سیاسی  فته م، ئایا ده آه ریی ده  خزمگه تی و به  بیری ئاغایه تی، به  بیری شخایه  به دا گاته نزه و ته ر من له گه ئه

   یكات؟ آات و بۆ ده  آ ده ، دیفاع له ه آۆمه
  
  :نجام ئه ره سه

  . ه دا  ناو آۆمه تی له  تایبه وتووخواز و ئازادیخواز، به نگكی پشه موو ده بۆ هه
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آی دیار و  و و مژوویه آی پته یه وتووخوازیی بناخه  و پشكهباتی ئازادیخوازیی  خه باتی من بۆ پشتگیرییكردن له خه
ردی  ی ئازاد به  وشه نگ و له  ده  له ، پشتگیریی ئوه ی من آ بم و چیم آردووه وه جودی ئه م باوه به.  یه ڕوونی هه

ی  شه  بانگه وه  زۆره  به ك آه ڕكخراو شكن له  به  آه ئوه.  آوردستان  له رزیی مرۆڤه ربه رازیی و سه رفه ی سه بناخه
.  وه نگ بمننه آات، نابت و ناآرت بده  ده وره ی گه ریی و شتی دیكه رابه تی و به یه ری آۆمه سۆشیالیزم و دادوه

ش  وانه ئه. بت ی هه نجامی دیكه رئه  سه  خونشتن و زیانی گیانی و مای زیاتر ئیمكانی نییه  له فاداریی آورانه وه
ری سیاسیی  فته ی ده نده وه ر ئه یان هه آاندا ژماره ته ی زۆری حاه  زۆربه ن له آه وستكی وا ده  هه  قازانج له هآ
  . متر یان زیاتر ك آه یه ند دانه ، جا چه یه"  ه آۆمه"

سك بت،  ر آه ههنزك بكات جا  ری ته  نووسه رخورد به  به یه و شوه تكی سیاسیی به سته تی ده ئایا جی خۆیه
  بات؟ باتیی و هاوسۆزیش شك نه آی یاسایی و هاوخه نایه  پشت و په  هیچ جۆره سكیش بت آه با آه
ند   چه سه و آه سی تدا بت، جا ئه ك آه  یه نھا تاآه نھا و ته تی آوردستاندا ته  ناو خۆرهه ر له گه ئه
ی من  وه  بۆ ئه سه بت، به"  ه آۆمه"ری سیاسی  فته فاداری ده ه و م آورانه وتوو و پاآیش بت، به رلكه ره زه

  . بدات سكی دیكه، ر آه  هه  من، یان له ی جودا له وره ری گه ره بكوژت یان زه
 ناو  نسۆرآردن له  خۆسه پاندنی آولتورك له  بۆ سه آه تایه ره  سه ری سیاسی فته ی ده یه نامه شه ڕه و هه ئه

 پرسیاری  ی آه سانه و آه م پداخستن به  ده  ئاشكرا و به نسۆر به پاندنی سه  بۆ سه آه تایه ره ددا، سهرانی آور نووسه
  . گرینگن  ژر پرسیار آه نه خه لك ده ن و شتگه آه ت ده حمه زه
 و  خنه  ڕه وتن و هاوژیانبوونی مرۆڤ، به  پشكه  مرۆڤ، به س، به آه  ئازادیی تاآه سك بوای به ر آه هه

ری  فته  ده ر به رانبه  به وه نگ مانه بده.  وه نگ بمنته گرت نابت بده  خۆی ده  و ڕز له یه ژرپرسیار هه خستنه
گ، ئاغا و شخ و  به ره  ده ی به  گاته  بچووآترین شوه  به سكن آه واو دژی آه یاندا ته آه  نامه  له سیاسی آه

  .  واتای آوشتنی بیر و آوشتنی فیزیكیی دت  آردووه، به یه و شوه ی له ی دیكه نده خزمچتی و جۆری گه
  ه ئاخر آۆمه"ك  ی وه قسه. وستی خۆیان بنونن  هه وه نه  بیر ناآه یه و شوه دا به ه  ناو آۆمه ی له وانه هیوادارم ئه

می دروست و  وه" ین ی دیكه رئشه ی سه دهگیرۆ"یان "  آات ی فن و فالن ده  قسه ی جا آ به ده"و " آات ر ده ره زه
ی پیان  وانه ئه.  زاندووه تی به یه خالقی سیاسی و آۆمه  سنووری ئه  آه  نییه فتاره و ڕه  و به یه و نامه حیسابی به

  .ن ه نت، هه هی گه وتن ده رآه  سه  به ه دا آۆمه  ئایینده  له رپییه  سه آردنه  چاولپۆشین و پینه شنه و چه  ئه وایه
واو  رآی سیاسی ته  ئه ه هاوڕیانی آۆمه.  وه ستیه  ده  بخرته مانچه سك نابت ڕگا بدات قامچی و ده هیچ آه

  .  ستۆدایه  ئه جیاوازیان له
  .ن ده ش ده نه و هه  پاشان باجی ئه  ن آه ه وتووانی آۆمه رلكه ره ر زه هه
و   ئه  آه وه نه آه ن و ڕوونیی ده آه فۆنم بۆ ده له  ته  دشادم آه ه ی ناو آۆمه انهو هاوڕی ونی ئه  به بو ته به هه

  وه  ناوه یان ڕوو به منامه ن یان وه آه مان ده وه ردانی ماه  نازانن، سه ه  آاری آۆمه ری سیاسی به فته ی ده یه نامه
 ناوی   زیادبووندا بت و به  له و هاوڕیانه ی ئه مارههیوادارم ژ.  ربیوه  من ده  و پشتگیریی خۆیان له نووسیووه

  .ن  بكه و آارانه ئاشكراش ئه
ری سیاسی  فته ی ده یه و نامه  ئه  آه وه مه آه  ڕوون ده ه موو آۆمه  و وا ئستاش بۆ هه وه ته وانم ڕوون آردووه من بۆ ئه

و  خۆ و به ربه س و سه آه  آاری تاآه بینم له  بمانا دهج و ستتوردانكی نابه ی سیاسیی و ده شه ڕه  هه  به ه آۆمه
ری  فته  ده  داواآاریی من له وه رئه به له. تی مرۆڤی ئازاد سایه ر آه سه نم له ی داده وره آی گه ترسیه  مه ش به یه شوه

وتی   ڕككه آدا له یه هفت ی دوو هه  ماوه  له  آه یه وه ئه" تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"سیاسی 
ی خۆیان  یه و نامه ، ئه ه ندامانی آۆمه ندی و ئه ی ناوه  آۆمیته آی ڕوو به یه  نامه  به وه، یه م نامه ناردنی ئه

  . وه ڕننه بگه
 ی خۆیان یه م نامه آی نوێ ئه یه  نامه به" تكشانی آوردستان حمه ی شۆڕشگی زه ه آۆمه"ری سیاسی  فته ر ده گه ئه
سمی  آی ڕه یه وه ، آاردانه  ته رفه م ده واوبوونی ئه وخۆ پاش ته مدا، ڕاسته آه نگاوی یه  هه وا من له ، ئه   دواوه ڕننه گه نه

ر ئاستی  سه  له بت و آه تی هه یه ندی سیاسی و آۆمه هه  ڕه م آه ده  نیشان ده ه ری سیاسی آۆمه فته ی ده و آاره دژ به
   بت آه نانه و الیه ند، ئورووپا و ئه تی ناوه وی سیاسی آوردستانیی و جیھانیی، خۆرههآوردستان، ڕكخرا

  . یه  هه وه ربین، مافی ژنان و مافی مرۆڤ و آاری سیاسیی و بواری دیكه ی ئازادی ده له سه  مه ندیان به پوه
 دیموآراسی و بیری ئازاد،  ی من به و بوای پته  ت، له  سیاسه تی من له ر تووانینی جیددیه به م بۆ مژوو و له به

ی  وه مكردنه رچی آه لی آوردستان و بۆ هه ی گه باتی ئازادیخوازانه  بۆ خه وه رپرسیاریمه ست و خواستی به  هه و له
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و   آار و ئه ندروست بخاته قی ته  ئه ه ری سیاسی آۆمه فته  دڵ هیوادارم ده ، پ به ته ساسیه ر و حه ره زه
   .وه ڕنته سمیی بگه  ڕه  به ی خۆی یه نامه شه ڕه هه
  فاییه وه رڕاستبوون و به  سه ها جۆركیش له روه هه.   و گشتدایه ه  قازانجی آۆمه  له  آه  آاركه وه  ڕای من ئه به
  . وتووه  آه ه تووی آۆمهو رلكه ره ر هاوڕیانی زه سه ژمار له  خون و ئسككی بئه وكی ناوخۆ آه  پیه ر به رانبه به

  .  قازانجه وه ر آاتك ڕاست بكرته وت هه نگاوی چه  هه من پموایه
  

  شید ڕبوار ڕه
٢٠/١/٢٠٠٧  
  


