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  پشگوتار
 نخۆکوژ کوردستان شایدی شڕکی ساردی میدیایی باشووریماوەیک خکی 

باوەڕکی بر  ش،لمجگ ل نوان بزاڤی گۆڕان و جوالنوەی نوەی نوێ. 
کم خناو ئ  ویش لنبیدابران و رەوشناو چاود ت لنانرا، ت وەینیشدا، ئ

 ڕە میدییاییم شدەرەنجام ئ زۆر رووەک وە لخشزیانب.  وەیبواتای ئ ک 
 تت دەبنانتی دەکات، وە تکتی پارتی و یدەس ت بک خزمڕە رم شئ

نوەی نوێ و جونوەی ھر دوو ی کانز و تواناھھۆی پروکانوەی زتری 
ل  یشکاریگررۆی ئم شڕە میدیایی ل ھمان کاتیشدا بزاڤی گۆڕان. 

تواوی برەی ناڕازی (یا تۆ ب ئۆپۆزیسین ەبین برامبر د دابیھیواکردنی خکی
ل تواوی پۆسی  یشبشداریکردنلمڕ و دژە دەست) و تنانت 

، ک ئمش دیسانوە ھر خزمت ب ھبژاردنکانی پرلمانی کوردستان
  .  دەستی پارتی و یکتی

سرنجک بخات روو ل ئم وتارەی بر دەست وەک بۆچوون دەخوازێ چند 
کبباری دەروونی ک ک لوەیندنڕە و خوم شوە  ھۆکارەکانی ئ

ستوکیش بکات روو ھرانییو نیگلرانانچاود ک لشکی و بخ و  ی ک
رەوشنبیرانی داگرتووە. ئم وتارە ل سرەتادا ب چند سرنجک لسر ھر 

وەی نوێ بۆ تگۆڕان و ن ک لکوتیان یس و کوازی ھش یشتن لگ ل
و دواتریش ئاکام ورانکارەکانی ئم شڕە چوارچوەی باری دەروونی ملمالندا 

پشنیار و داواکاری خۆم لم دوو ھزە  شدال کۆتایی دەست پ دەکات.ساردە 
  دەخم روو.

  

  نوەی نوێجونوەی گۆڕان و بزاڤی 
ھر ل سروبندی دەرکوتنی نوەی نوێ ھست دەکرا ک بزووتنوەی گۆڕان 

رامبر بزوتنوەی نوەی نوێ ب رادە بدەرنگتیڤی ل ب کاردانوەیکی 
، ک زیاتر ل کاردانوەی یکتی برامبر ب گۆڕان دەچوو کات ئم دەرکوت
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سرھدانی  گڵر زوو لل الیکوە ھ دا سری ھدا!٢٠٠٩بزاڤ ل سای 
(شاسوار نوەی نوێ ب تایبتی ل الین سرۆکی بزووتنوەک  جونوەی

ب شانازییوە باسی  جونوەکو ھندک ل رەمزەکانی عبدولواحید) 
دەکرد و (خوالخۆشبوو نوشیروان مستفا)یان  دامزرنری بزووتنوەی گۆڕان

 برامبردام ل ۆ خۆیان قبووڵ بوو، بوەک سرچاوەوەی فکری و ئیلھام ب
بوو وە کاردانوەکشی گیشت ئوەی ک وا بکات  شگۆڕان ئم شتی پ ناخۆ

دواتر سرۆکی نوەی نوێ و رەمزەکانی ئم جونوەی ل باسکردنی 
ش بب روان مستفاینوشی ل نوەی نو: گۆڕان نوشیروان مستفا بسمنوە

ب راشکاوی ئوە خۆم ھر زوو لم بارەیوە بۆچوونی  سندەوە"!کرد و "لی 
جگ ل  ،بووە ک پویست بوو نک ھر گۆڕان پی خۆش بت بزاڤکی تریش

، بکو بوان نوشیروان مستفا وەک خای بۆ گڕانوە (وات مرجع) ،خۆی
ردنی ئم رک ئم ئاراستی ل نوەی نودا بھز بکات: ل بی مامک

دەکرا بزاڤی گۆڕان وەک  تسکا،مسلی ل ئاستکی حزبی و تاکتیکی 
ئم پابندبوونی سرۆکی نوەی نوێ و ھندک ل  لمسلیکی ستراتیژی 

. بۆ ندەکرا بوان یروان مستفارەمزەکانی جونوەک ب دید و جیھانبینیی نوش
گۆڕان ببت سرچاوەیکی  ەیی بزووتنوبیر و ئندش و جیھانبینی دامزرنر

فکری ھاوبش و بگرە چترکیش بۆ کاری سیاسی ھاوبش ل نوان ھردوو 
اڤی گۆڕان و جونوەی نوەی نودا. ئاشکرای ئاراستیکی لم جۆرە بز

      پویستی ب ئاسۆیکی فراوانتری بیرکردنوە و بوریکی سیاسی گۆڕان ھبوو!
 جونوەیکوت شڕکی میدیایی لگڵ ھر زوو ل راستیدا بزووتنوەی گۆڕان 

تنگ پ نوەی نوێ وەک ئوەی جونوەی نوەی تنھا و تنھا بۆ مبستی 
نک ھر ئوە بکو بردەوام تیوری  !بوگۆڕان دروست ب ھچنین و دژایتی

ب ھزی ی کگۆڕان حزورپیالنگی ئامادەیی الی زۆرک ل ھسوڕاوانی 
پیالنی دوو حزب برھمی ک جونوەی نوەی نوێ  واتایی بو ،ھبووە

وە ب تنیا،  ، ھر یکیانیکتی شیاندەسالتدارەکی (جارکیان پارتی، جارکی
ھدانی جونوەی نوەی ل پشت سر )جارکیشیان پارتی و یکتی بیکوە
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ئوە بم ک تا ئستا ب بگوە ھیچ شتک نخراوەت  وازمدەخنووەن. ھر لرە 
، جا بت دوو ھزی دەستبرھمی پیالنگی روو ک ب کردار نوەی نوێ 

باشتر وابوو بزووتنبوەی گۆڕان  !یککیان ب تنیا یا ھردووکیان بیکوەھر 
قتیس نکات،  ،نوێنوەی ل دیاردەی  نل تگیشت دا،خۆی ل تیوری پیالنگی

 ول نچونک قتیسبوون لو ئاست سنوردارەدا ھموو دەروازەکانی تری تگیشت
: بۆ ناکرت تگیشتنکی دیاردە کۆمتی و سیاسیی و مژوویی دادەخات

سۆسیۆلۆژیان لم رووداوە بکرێ وەک بۆ نموون دەرھاوشتیکی زۆر 
ئم  ،ل ئاستی تاکتیکی سیاسیشداسروشتی ل ملمالنی نوەکان؟ ل راستیدا، 
دەکات: ئم تیوریی جارکی  کتیتیوری پیالنگیی رک خزمت ب پارتی و ی

دیک ھز و بادەستی پارتی و یکتی بۆ خکی کوردستان پشتاست دەکاتوە، 
  کات. . . ک ئمش ل ئاکامدا خزمت ب جیگیر بوونی دەستی ئم دوو حزب دە

ھگرتن ل تیوری  ب پ ،نوەی نوێ برامبر ببم شڕەی  ،کاویب راش
گۆڕان خۆی بچوککردەوە، بو مانایی ک پنای برد بۆ ھمان ئو  ،پیالنگی

 زھنیت و تیوریانی ک حزبکانی دەستدار ل کاتی ملمالنکاندا پنایان بۆ ئم
شڕ دەستدا بکو ل سانی نک ھر ل سانی ئزمونکردنی  :بردوە یتیوری

و گوتارە سیاسیی  متودی تگیشتندا تیوری پیالنگی ئو شو پکدادانی شاخی
 بوو لتوندی ئامادەیی ھ ب کاندا و  ژەھراویکردنیبوو ککوردستانیی یوەندییپ

بو  ژیی یکترکۆمکوتنانت  ،واندنی یکتر تا رادەی سینوەی جسدید
. گۆڕان وەک جونوەیکی نوخواز ک ب رادەی یکم پڕی دەقییوە

شڕی شاخ و ئزمون سقتکی سانی دوای  یدیاردە نرنییکان ێدەخواز
تپڕ بکا، پویستی ب متود و ئامرازی تگیشتنی دیک ھبوو بۆ  ١٩٩٢

    . . . نگیالژەھری تیوری پیدیاردەکان نک 

وەک پشتر ل نووسینکی دیکدا ب کورتی ئاماژەم پکردووە،  ،ل الیکی دیکوە
خۆی ل ی نوی ک ک جونوەی نوەی نوێ پشت ئستوورە ب نوەیک

بکو  یییسیاس ئزمووننامۆی بو شاخدا نابنتوە،  چیۆکی دونی "خباتی"
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 وزە و و پە ل خۆی وەک دژە دەست و ئنتی تزی دەست دەبنتوە
ھگری خونک. . . ل الیکی دیکوە ھموو ئم بس نیی بۆ ئوەی 

ل گوتاری  رێئوەی تبینی دەک سرکوتنی جونوەی نوەی نوێ زامن بکات.
وەینم جوسادەیی  سیاسی ئ وەینم جورەفتارەکانی ئ ک لو زۆر

ی سیاسی، ئم جونوەی تگیشتنی سیاسی و رادەیکی زۆر ل ناواقیعیبوون
خۆی ب ھندک توەھومی سیاسییوە ھواسیوە ک دەکرێ دواجار ل نیوان 

رەی ئو پڕی ھاوکش سیاسییکانی سفر یا سد بب ب ژمارەیکی امدوو ژ
مرۆڤی سیاسی و جونوەی سیاسی زۆر جار ل پناو گیشتن ب  کم مانا!

ل ویست دەکات پکان پئامانج  وەھومت گا بو ج ز و خولیاکانی بنح
سیاسییکان چۆڵ بکات ل پناو مامکردن لگڵ راستیی کۆمتی و 

یکک ل  سیاسییکان وەک خۆیان نوەک ل رۆشنایی حز و خولیاکان.
 وەیت ئکانی سیاسحکم ستکار و تا بۆت بکرێ کرھمژمارەی بدژەکانت ک 

کاریگریان بکیت، ژمارەی دۆست و ھاوپیمانانت زدەتر بکیت کیتوە و ب ب
نکیت بالینکان ل دژەکانت نزیک ببنوە بکو ئم بالینان  شوە شتکی وا

دەکرێ ب ئاسانی بین  ،ل سرنجدانکی ب پلداکچی، بکیت ب دۆستی خۆت. 
ب رادەیکی یکجار زۆر تا ئستا کردوویتی نوێ ک ئوەی جونوەی نوەی 

  دژ بم حکمی بووە. 

ئاسان نیی مرۆڤ تبگات بۆ گۆڕان و کۆمڵ و یکگرتووی ئیسالمی کشن بۆ 
نوەی نوێ. زۆر جار ھست دەکرێ ک ئو جختکردنوەیی ک شاسوار 

 زۆر زیاترەئم چوار سای دوییدا دەیکات  "خرابکارییکانی"عبدولواحید لسر 
خرکردنوەیی ک لسر کۆی ئزموون شکستخواردووەکی جاورد لو ب بر

 شیکات. ھر چندە راستیکیش ھی ک ھزە ناڕازییکانیەپارتی و یکتی د
رۆکی گرنگیان ل پادانی جونوەی نوەی نودا ھبووە بم ئارستی، بو 

درژ  ھزە ناڕازییکواتایی ک زۆر جار نوەی نوێ دەستی ھاوکاری بۆ چوار 
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. ھر ئمش جگای کردووە بم ئم دەستپشخریان ب وەم ماونتوە
  بووە. اکخواز و رەوشنبیرانی خمخۆری وت چنیگرانی زۆرک ل خکی 

ئوەی لم پیوەستدا دەکرێ بگوترێ ئوەی ک چ جونوەی نوەی نوێ و چ 
کزە ناڕازیر چوار ھیمانی)(گۆڕ ھڵ، ھاوپکگرتوو، کۆمم  ان، یئ ویستپ

 نن کبب راستیی نزەکچوار ھ نیا وە نت وەی نوێ بھاوکاری و  شن بب
تی و  شکاری ھاوبکی تیان لتی وەرگرتنی دەسوەی نوێ دەرفڵ نگل

کی زۆر گرنگ و ستراتیژی بۆ ھر ھموویان پارتی نیی. جگ لوەش پرسیار
پارتی و ئ ر برمابر بکی جددی و کاریگر ئۆپۆزیسیۆنبوونگئ ک وەی

ل الیکی دیکشوە بشداربوون لگیاندا (وات  پشتر تاقیکرابتوە وەیکتی 
ل  - ب ناوی حکومتی بنکفراوان  -لگڵ یکتی و پارتی) ل دەست 

ماوەتوە ک تا ئستا ل ئاکارە  چ بژاردەیک باش ئی ،رابردوودا تاقیکرابتوە
مدەنی و دیمۆکراتییکاندا تاقی نکرابتوە؟ ب بۆچوونی خۆم ئم پرسیارە زۆر 

نوەی نوێ و ھر چوار ھزە جدیی وە ب ھمان راددەی گرنگی برەوڕووی 
ناڕازییک دەبتوە. . . وات ھر ل ئستاوە دەب پرسیاری سرەکی ئم پنج 

نبت ک ھر یکیان ب جیا چند کورسی پرلمان ب دەست دەھنن ە ھزە ئو
 ک وەبرەکی ئکو پرسیاری جددی و سک بتچ جۆرە سیاس زانم ھئایا ئ

بو کورسیانی پرلمانوە بکن بۆ ئوەی گۆڕانکاریکی بنڕەتیی ل دەستی 
ھر ل ئستاوە دەتوانم پشبینی ئوە بکم ک باشووری کوردستاندا بکن. 

اکخواز و گۆڕانخوازەکان ل حکومتی بنک فراوانی چوار سای چگوزەرانی ھزە 
رابردوودا چند ئاستم و پ کش بوو ئوا حکومتکی ھر لم جۆرە بۆ چوار 

ر و پ سای داھاتوو، جا ب ناوی نیشتمانی، بنک فراوان، یا ھتد. . .، ئاستمت
چیرڤان بارزانی و بای نر سایژ ل تر دەبشدەستیی پارتی دیمۆکراتی ک

کوردستان. ئگر نچیرڤان بارزانی ب دەستی کمترەوە ل رابردوودا ئوە 
 ک کاندا بووبرعییزراوە شمان و دامرلک پتی لوت و مامس و کھ

ئایا دوای ب ،موومان ئاشکراینانی بۆ ھدەستھ ک لکانی زۆرتدەس
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، نچیرڤان بارزانی چ جۆرە سرۆک وەزیرانک دەب. . . ب مسرۆکایتی ھر
واتایکی دیک، مترسی ئوە ھی ک ل داھاتوودا، وات دوای ھبژاردنکانی 

پارتی دەستی گمکانی داھاتووی پرلمانی کوردستان، تنھا بژاردەی تکدانی 
لم "بشداریکردن" جارکی تریش بۆ ھزە نارازییکان بمنتوە نک  کتیو ی

یاری و گم دۆڕاوە، گمیک ل ژر رکفی ئو دوو حزب دای و ھر ئوانیش 
ئاکارەکانی گمک ب ھموو وردەکارییکانیوە دیاریدەکن! ب راشکاوی دەتوانم 

 م کب مئاست کزە ناڕازیو بچوار ھر ئاراستسئاسانی کۆک بن ل 
ستراتیژی کارکردن دوای ھبژاردن: لوە دەچ دوو دان لم چوار ھزە زۆر 
 م لتی، بی پارتی و یاکککالسیکیی مگ ش لب ببن ب بوە نالریان ل

ب م جۆرە لکی زۆرەوە لگومان ی تر بزەکردا دوو ھرامبداری دەڕوانن. شب      

  ئم شڕە ساردە و ئاکامی سروشت
ڕە ساردەی نم شکانی ئشتدەرھاو ک لکچوار ی ر برامبوەی نوێ ب

 زەکقازانجی خۆیان ھ ڕە لم شمی ئرھتی دەتوانن بکپارتی و ی ک وەیئ
   ی.ھب و سودمند بن للی بچننوە، ب ھر حاڵ ب زۆر شوە دەستکوتیان 

 ک وەیترسیدارە، ئراستیدا زۆریش کوشندە و م ل ک ،کی دیکیشتدەرھاو
ئم شڕە ساردە ببیت ھۆی ساردبوونوەی دەنگدەران وە دابزاندنی زتری 
رژەی بشداریکردن ل ھبژاردنکاندا، ک سوودمندی سرکیش ل حاتکی 

 ھر پنج ھزە ناڕازییک شیزەرەمندی سرەکو ئوھادا پارتی و یکتی دەبن 
سا سرۆک وەزیران (وات  ١٦چاوەی  و : دەرەنجام مانوەی ئو دەمدەبن

ک جیاوازییوە ک ، ب یدەمنتوە نچیرڤان بارزانی) لسر کورسی دەست
 کی گرنگ لشوەی بکی زیاتر دوای ئزھ م جارەیان بئ وەیویش ئئ

پرسیار ئوەی ک ئایا گر . رۆکی ھرم درا ب ئودەستی دامزراوەی س
نچیرڤان بارزانی ب دەستکی کمترەوە ل سانی رابردوو بو ھموو 

دنوە مامی لگڵ پرلمان و دامزراوە رلوتبرزی و ب ئرزشک
دیمۆکراتییکاندا کردب، ئی ئمجارەیان بو ھموو دەست زۆرەوە چی 
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چی دەمنتوە ل ھز و توانای پرلمان و دەست و دامزراوەکانی  دەکات، وە
  تر؟

بۆ ئوەی ئایا  ی ک ل حاتی سرەوە دەکوتوەپرسیارە جددیئو جا لرەدا 
ھمووان خۆیان ب شڕیکی الوەکییوە (ک شڕە لسر بدەستھنانی دەنگی 

ل بری شڕە چارەنووس و زیاتر و پاراستنی پگی حزب) خریک کردووە، 
ل پناوی . ئم شڕەیان ھی ھمووان وە "سرەکییک ک "شڕە ل سر سیستم

ل لسر سیستم، ب دۆڕاندنی ئم شڕە دواڕۆژکی باشترە بۆ ھمووان: 
 ی باشووری کوردستان تاریک تر دەبکتاریک لم جارەدا تونکانی ئبژاردنھ

ب لوتک ری زۆر دەگات لوتک. گیشتنی بھیوابوونیش و ب ھیواییش ب ئگ
 زەبر و زەنگ ل م جارەیان باس لری زۆر ئگئ ئیتر ب ک کتحا دەمان بات

دەکرێ زەبر و زەنگ. دواجار بکاربردنی تیوری دەچت ئاستی کاردان و کرداری 
ر شۆڕشیک لدا ھدوو وش تیدا لژووی مرۆڤایوە مینکۆبک  ب ک

ھردووکیشیان دوو دیوی یک دراو پک دەھنن: لسر دیوکیان نووسراوە 
 ھیوابوونم ل دیوەکی تری (وات بھیوابوون لوەی ک ھی) ب بھیوابوون

  ). . . لوەی ک ھی نووسراوە (وات ھیوابوون ب سبینیکی باشتر
  

  دەرەنجام
بورە، بیارک ک ملمالنک ل شڕە  ئستا کاتی چرکساتی بیاری گورە و

ستم و الوەکی و زیانبخشکان بگوازتوە بۆ شڕکی راستقین لسر سی
  .: شڕک ل پناوی دواڕۆژکی باشتر بۆ ھمووان. . ماھیتی سیستم

 یدا،دوایھرە رستیی ، ب تایبتی ل ەی ل سرەوە گوتراوناکراو لسر ئیب
  :و ئیرادەیکی ب بیار بور کیوەک ھنگاو

) ھر چی زووە وە بب دواکوتن ئم شڕی میدییایی، ک سرچاوە و ١
ھۆکارکی تری بیھواکردنی خکی کوردستان، کۆتایی پ بھنرێ. ھر ھزکیش 
دەستپشخر بت بۆ ھنگاوکی ئوھا دەستخۆشی جماوەر بۆ خۆی مسۆگر 
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دا (وات . ئگر رکوتنک لم ئاراستییکی گورەو دەبت خاوەنی شاناز دەکات
(ڕە میدیاییو شنان بم  کۆتاییھراھزوویی ف دا بوەی نووان گۆڕان و نن ل

نبت، ئوا دەکرێ وە پویستیش بزاڤی گۆڕان یا نوەی نوێ ب بیارکی 
بورانوە تاکالین کۆتایی ئم شڕە میدیایی رابگین وە بم شوەی دەرفت 

وھا . بیارکی ئبیار بداتخۆش بکات بۆ الینکی دیک بۆ ئوەی ھمان 
دەتوان زۆر لکوتی ئرنی ھب وە ب کرداریش رگا خۆش بکات بۆ 
نزیکبوونوە ل یکتر و وناکردنی سیناریۆکانی دوای ھبژاردن ب شوازکی 

، سیناریۆیک ک دەخزت خزمتی کۆتاییھنان بم ھیوابخشترتندروستر و 
  ؛سیستم شکستخواردوە

ڕازییکان ستراتیژ و شڕ لسر سیستم ببت پویست بۆ ھموو ھزە نا) ٢
خای سرەکی ل خباتی سیاسی دژ ب دەستی تا سر ئسقان گندەی پارتی 
و یکتی وە ملمالن لسر دەنگی دەنگدەران نک ھر شڕکی الوەکی بیت، 
 و ئاکارە دیمۆکراتیی مگ ت لندروست بیکی زۆر تلست منانکو تب

  ؛جگای سروشتی خۆی بکاتوە تقینکانداراس

) زۆر گرنگ ھموو ھیزە ناڕازییکان تماشای دیاردەی گندەی وەک ٣
 - أئاست تماشا بکرێ و تگیشتنی بۆ بکرێ:  چوارمترسیکی ستراتیشی لسر 

سرچاوەیکی  -ب گندەی سرچاوەی ناھمواری گوزەرانی خکی کوردستان؛
زۆر زیانبخش ل  کیسرچاوەی -جی نوان بغدا و ھولرە؛ گرنگی گرژییکان

 تر، وە ل ھمووشیان مترسیدارداپیوەندیی ئیقلیمییکانی ھرمی کوردستان
 کانیوەندییڵ پگل کانوەییش  -ح؛ داتورکیاگوماناوییتو نئاستی ن ل

ەوتی ھرمی گی نودگندەی برپرس ل کۆمک دیاردەی نرنی بۆ پ
  کوردستان. . . 

دوو سیناریۆیی لبردەم:  ٣٠/٩نی کوات ھرمی کوردستان برەو ھبژاردنکا
 - بمانوەی سیستمی پارتی و یکتی بو ھموو ئاستانی گندەی، یا  -أ

باشتر وای ھر زوو خمخۆرانی چاکسازی و گۆڕانکاری ریشیی ل دەستدا. 
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خوازیارانی دواڕۆژکی باشتر بۆ خکی کوردستان ھر زوو لو باوەڕە 
 است بن کوەی دوپشتئ یستا ھی ئڕە الوەکیانم شم وبراھەمیان ف

. ئوەی دەمنتوە بۆ ھزە ناڕازییکان بژاردەیکی پ مترسیی، ب واتای نابت
 یشب رادەی دووەموە ل دەستکدا ک تیایدا پارتی،  کی شرمنانونبشداربو

 ،ھر وەک پشتر ل حکومتی بنک فراوانداوە ئوانی تریش  ، با دەستیکتی
دەبن ئامرازی جوانکردنی دەستی ئم دوو حزب. ب دیوکی دیکدا ئم پنج 

 ش،یک چرکبۆ دواکوتن  بب ،ھزە نڕازییوە ھر ئمۆ و ھر ئستا
پویست ب جددی و ب دسۆزی و راستگۆیی خۆیان بخن پش ئم دوو 

: ھزی گورە و سرکردەی گورە سیناریۆی و بیاری گورە و بور بدەن
  !ورە دەکات؛ پچوانکشی راستگبیاری مژوویی گورە دەدات و شڕی 

راو و پشنار و پۆژە زۆرک ل دسۆزان ) ل ماوەی دواییدا ل دیبیت و نووس٤
ە. ئم دیاردەی کان بووو رەوشنبیرانی والت دەمی قسیان ل ھزە ناڕازیی

دخۆشکارە و جگای ھیوای: ل کۆمگای کوردەواریدا ھستکردن ب لپرسینوە 
 وەی کئاستی ئ یشتۆتمخۆری گمخۆرەکان و خگرتن رازی خرەخن نھا بت

نیاری شالینکان ل مترسییکان ئاگادار بکاتوە و پ نبکو دەخواز ابنن
زمانی . . . لگڵ ئوەشدا من پم وای زوو یا درەنگ پویست نبک یشپویست

ئم ھزە  وەب زمانی "چیتر لتانم قبووڵ ناکین" رخن و پشنیار تپڕنرێ و 
کارەساتئامز ی ئم تونل تاریک بوونووی برپرسیتی بردەوامەوسیاسییان بر

  ؛بکرنوە پ ل تراژیدیا مرۆییو 

ی ل خۆ بۆ نوەی نوێ،  د و توانینی، ل دی) پویست ھرچی زووە گۆڕان٥
ی باری دەروونی ملمالنگر  سادەیی ل ی چیتر وا بو مانایرزگار بکات، ب

یالنگی ل سرھدان و کار و چاکییکانی جونوەی نوەی پرۆشنایی تیوری 
 نوێ نوێ نڕوان: گریمان ئگر ئو تیوری پیالنگیی گۆڕان، ک گوای نوەی

جۆرک ل ئامراز و سبری پارتی و یکتی یا ھر یککیان ب تنیا، ئوا مانای 
ەیکات رک جبجکردنی ئوەی ک ئو شڕەی گۆڕان برامبر ب نوەی نوێ د
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تی و پارتییکی ییو پیالنگکانی ئرادۆکس یا وردەکارییش پمئ ،
رچاوەی تراژیدیاکو س کشت روحی کنانت ،یکشموفارەق .  

، ب "لبر ەھر زوو گۆڕان، وە ئستا پویستترپویست بوو ل برمابردا 
کی پیالنپ تی بکوەی پارتی و یوەی نوێ ئی گۆڕان و نمئ ستیانبیان م

 ردنیجبجکئامراز ل ، ئوا ئم ھر گیز ئامادە نین ببین ب ەنب گژ یکدا بد
مئ پیالن ڕی بش وەی کوە تا رادەی ئینوەندەش خۆمان بچووک ناکوە ئ ،

ک ل !" مرۆڤ تدەگات دوو ھزی دەست بکین(یا راستتر ل بری) وەکالت بۆ 
رووداو  نرنیانی دوودەروونیی ماوەی دواییدا گۆڕان کوتۆت ژر کاریگری 

 بزاڤک (خوالخۆشبوو رکخری گشتیدامزرنر و یکمیان کۆچی دوایی 
بوو وە ئوەی تریشیان تۆمارکردنی ئنجامکی ناسرکوتوو نوشیروان مستفا) 

کی تر! ساختکارییوە بت یا ھر ھۆیل ھبژادنکانی عراقدا، جا ب ھۆی 
باشتر وای نزیکبوونوەی گۆڕان لم بارە دەروونیی و ھس و کوت ل تکیدا 

 :یھ وەی کت لکی تر بوازش واو برگیز تھ ندروست بکی ناتتحا
          !متودکی ناتندروست تندروست ناکرێ

 

 

  

  

  

   

 

 

 


