
ک  یه وه ته ر نه ی خۆنووسین بۆ ھه  مافی چاره یشتن به گه
ه زراندنی ده دامه ته و  

 
ش  ساسان ده ه–رو ندا  ھۆ            

و ده دا که م کات وساته له ئا ه  پشتگیری ن نگی  قام وده رشه کانی سه زایه  بۆ ناڕه یه تی ھه و

می حوکم ڕانی  تی سته ی وکۆیالیه سته ر دهی وژ وه ته ی نه وه وساندنه دیلی وچه ئازادیخوازان له

ت  شارستانیه ت و دیموکراتیه و ره نگاونان به تیان وھه سته ری ده یکه رزینی په کان وله دیکتاتۆره

رۆکی تونس  ھاتنی زین عابدین  سه ھه    وخۆی باشووری سۆدان ربه ی سه وه وتنه ول که

ندێ  کانی ھه زایه وامی خۆپیشاندان و ناڕه رده تی وبه رۆکایه  سه ک له رداری موباره ست به وده

تانی تری عه کی تره رفه ده  ، کراوانه ڕوان نه  چاوه گۆڕانکاریه م ڕووداو ئه موو ، ھهبی   ره وو   بۆ ت

ێ بۆ گه وای خۆی ھه یی ڕه وه ته نگی نه ده  لی کورد که  گهی  وه ئه  دیاره ،  مافه و یشتن به ب

مه  ش گه  ئ   ک له جیاوازیه نھا ته ،ڕابردوودا  کورد له    وه مان ناوه نگاوه م ھه لی سۆدان ئه پ

که  وان له ب ئه ھه ینماندا مابه وان حکومهرمی کی فه یه وتن نامه دوای ڕ ت وسوپای ڕزگاری   ن

نگ  دهوسندوقی  ره ست وبه رده  به وه نه  بخه م پرسه ی توانیان ئه که واوبوونی واده ته  وسۆدان

ۆن و ی   باشووری کوردستان له  لی کورد له م گه  به،ن  بکه وه داوای جیابوونه دان ب  ٢٠٠٥سا

مانی  رله بژاردنی په کاتی ھه  له  باشووری کوردستان ، ی ڕیفراندۆم له وه ڕیگای بزووتنه  له

راق وخولی دووه   شتی ڕیفراندۆم بهکی گ ڕاپرسیه  ک کاتدا له یه مانی کوردستان له رله می په ع

ژه گه  له م ڕاپرسیه نجامی ئه ئه خۆیی داو ربه نگی بۆ سه ده% ٩٨ی  ڕ مانی کوردستان  رله ی په ڕ

نت و وه ن( ی وانه لی کوردستان ڕه ڕای گه ک دیکۆم   ک ب ھیچ به رچ بیانویه ھه  وبه،  کرا) یوئ

ک نه دوادا ش  که  ھۆکاره،باشوور  تان لهکی کوردس رخستنی ویست وداوای خه کرا بۆ سه چون

ته گه ئه ستا ھیچ زانیاریه  بۆ چی تا وه ڕ ویست  ئ م  ی ئه وه وتنه نھا ل که  ته  نیه وه یه وباره لهکی پ

راقه ستا دانی به تا  ب که  نه  نوێ یه ع واوه  ی ناوچه وه ڕانه گه و سنوور  ئ ک  و وه ناوه نه کاندا داب

شه مهبوو ده ، وه ته هواسراوماو کی ھه یه ک یاردانی ماده   لهی کوردیش    ئ  و ١٤٠ی  دوای ب

یاری خۆی بدابه  کورد،واوبوونی ی ته واده ستی ک ھه یه  ب م ماف  رکردنی ئه  به سته  ده بۆ و

ش وه کالکردنه نگدان ویه ی دهسندوق و ره نگاونان به ڕاپرسی وھه   به وپرسه  و له ی کورد هی ک

ه جه زه زۆربه  راق کهی ع نجا وخۆ  ڕاسته  رقاڵ کردبووکه سه  وه خۆیه کانی جیھانی به ی زۆری زلھ

  .کانی ئاگاداربوون  کاریه واڵ و ووورده ھه   ال له به ال و

ناوی کوردیشیان له وه ژووی ڕابردووی خو دری  ند غه  چه کاته و ئه تا  ست دابووکه رده به  م

ژووی ل کراوه زه ڕاسته ، م یاخود   نگی وه کانی خۆیان ب ده ندیه وه رژه ئاست به  کان له  زلھ

مه که ئ راق وجیانه وه یان ھانداب بۆ پ ه پاڵ ئه  له کرا م ده مان ،به وه بوونه  ژیانی ع   ستۆیه په م پا



که   بوونایه یان نه ئیراده  سلیم به دڵ سافی ته سانای و  به روا  ھه کیان مۆرکردایه یه وتنامه ڕ

ن  که نه  گه یان له وه ل پرسینه دواتر  که  بگرتایه رچاو به کی خۆیان له ویستی خه وخواست و

یاردانی مافه  یان بوون له رکرده سه م ڕاست و ده  که   .کان  نووس سازه  چاره ب

ه ھه و دوای ئه  له راق ھه مووسا    سیستیمی حوکم ڕانی گۆڕاوه تی ڕاسته کو خۆیه وه ر ش ع

نیستی عه به بی یان سونی ، نازانم    چ شیعه وامه رده ربه ب ھه ره م ھزروفیکری شۆڤ

راقه و ڕوانی چی له تی کورد چاوه رکردایه سه ی کورد  وه وزب ،مانه ل ی سه  ن که که  ده ع

راقه له نده وع   که  وه باته ده بیری کورد کات له  وه کاته سک ده ی تر سنووری کوردستان ته  ھ

تن ده  ندێ ناوچه ھه که با ھی کوردنیشین بووب دواتر  مپینی ڕاپرسی و وکه ره  به وه پ

  ویش به ئه ،ی خۆنووسینمان  بچین بۆ دیاری کردنی مافی چارهنگ دان وسندوقی ده ره به

م وپه تی ھه ھاوکاری حکومه پشت بن له رله ر نفال   وناساندنی ئه م داوایه مانی کوردستان پا

ر  گه  ئه،یمان وه ته خۆیی نه ربه سه یشتن به بۆ گه  که رگایه جینۆساید ده  به بجه ه وھه

ه کاری ھه واشه چه  ڕابردوودا به  ک له مان بن نه گه کانمان له رکرده سه   ی کوردیان کرده زاران ڕۆ

ر ناوی ڕی براکوژی له نی شه مه سووته نووسین  رسنگمان ئه سه ی خۆنووسین له  مافی چاره(ژ

  .کانیان ڕاست گۆبن  نه ڵ به گه  له  ھاتووه وه ئیستا کاتی ئه) 

نده کو کورد کی وه یه وه ته بات وقوربانی نه خه  له ر چاو گه ئه نرێ دووھ ی قوربانی  بخش

شکه ی   کانی وازی له هکان وشۆڕش ڕینه ڕاپه  له ر  ھه خۆبوون کردوه ربه سه  شی به پ جموجۆ

ناوه رگری وسیاسی نه به شتا  ک که ی بیست ویه ده ی سه م قۆناغه  ئه یشتۆته گه تا  ھ چی ھ

شه وه ک الی کردنه بۆیه وده ک وپشتگیریه کانی ھیچ گۆڕانکاری یه ی ک ه کی ن ن  ئارادا  تی له و

ژینه ئاواتی له  یشتن به  بۆ گه یه ونی شاعیر  خه  س به ندێ که ھه  ون کهخۆبو ربه ونی سه خه و م

م   ئه یان توانیوه نه  که  وه ڕیته گه کانمان ده رکرده روسه شی بۆ ڕابه که ن ،ھۆکاره که سفی ده وه

وده  کو خۆی له  وه پرسه و دیبلۆماسی ن ه ن وه تی گه و   هوڵ دراو کو ھه  دیارب به رم وگوڕی پ

و دڵ و   له هست م ھه  ئه،م ڕازی وبرابچوک که به   ن یان به لی کورد سست بکه روونی گه ده ن

کسپایه کی ئیستراد ئایدیایه ی  ڕینی به دوای ڕاپه  له بوو دهن ، ر ڕازیان بکه کراوی ئ ھاری سا

نرێ و یی گۆشکرایه وه ته ڕی نه ربیروباوه سه ی نوێ له وه  نه١٩٩١ ه ترس و له واز  وڕابھ   د

نرستان ب په ی کۆنه ڕاوکیه ن سنووری  ده  ی داگیرکارن کهم ی سواوی ده واژه سته ن وچیتر دهھ

مه،گوێ یانداوین ر به داگیرکه  به  ورمان گیراوه چوارده وی جوگرافیا وته که ریاوھه ده ش دروست   ئ

ه بوونی ده شکمان وتاکه خنه واقیعی نه نا و ترسی دار مه  تی کوردی به و ڕوانی  ی چاوه  م

نرێ چونکه م پرسه  ئه باشتروایه س دا ده  لمان له ھه ند نجاوبکرێ چهبارودۆخی گو ق    بخو

ه زراندنی ده ک دامه یه وه ته رنه ی خۆنووسین بۆ ھه مافی چاره یشتن به گه کی  یه واره ک قه  وه ته و

  رستی نیه زپه گه یی ڕه وه ته باتی نه خه  ستیش له به مه،ئابووری وکلتوری  سیاسی ویاسایی و



کی دیموکراسیانه کسسان بن وبه ماف یه رک و ئه   که باته وخه  له ئامانجه کو به واز  و ش

  ئاواتی له  کوردیش به تانی دنیا کو میلله نگ وه زه برو زه ری و قین و ڕکابه  دوور له شارستانیانه

ژینه ه ی دروست بوونی ده م داویستی قه موو ھه  تی کوردی خۆی بگات که و ی سیاسی  واره پ

تی وده وچیتر باواز له یه تی خۆی ھه ک خاک وزمان وکلتوری تایبه  وه یه خۆی ھه راقچ نگ دان   ع

ه ین بۆ دروست بوونی ده ده نه یاتی کورد کۆیله  به راقی عه و که به  بی که ره تی ع ی  ئومه   له ش

ستاش ک تا  بی ئیسالم که ره عه   .زانن  بی ده ره ی ئسالم وعه کۆیله ت نازانن وبه میلله  به وردئ

  ئاواتی له  یشتنمان به وگه وه دوای جیابوونه   له تیان بۆمان فتوای کوشتنمانهو سکه  دوا ده که

ژینه مان  سته مینداری گشتی ده ئه  خۆیی بوونمان ،که ربه سه ی خۆمان و م ی زانایانی موس

راق و دابه کدا هی وته بدولکریم زیدان له دکتۆرعه وزانای ئاینی ناسراو ل   وه جیابوونه شبوونی ع

راق کوشتنه  له  وه رعی جیابوونه سزای شه  که  یاندوه ڕایگه م و ه  قه ته رام داوه حه  به    . ع

ه  ی کوردستان له پرسن تاکه کی کوردستانیش ده خه کانی  وته سکه ده  ڕاوک وترس له  د

ۆنه وبه نی شه فی شه ڕی بکه ھیدان ژیان به دانی خو ته ھه  کانی به ن وک ن   وه واسراوی بم

راقه و ڵ ئه گه له سۆزی خ به ند کانمان چه رکرده سه  ی که ع ی  وه شتی دروست بوونه د

که وه ب ئه  وه تیان بنیات نایه سته لی ده یکه ھه ب بۆ  رمی ھه کی فه یه وتن نامه ی ھیچ ڕ

وده  ی که هو ئه پشتی ن ه پا ی له یمانی و ب په  لهتی ب  و راقه دوود   له مان ، وه جیابوونه و وع

ژوو یه ھیچ که  حم به ھیچ کات ڕه ڕابردووشدا م ک ناکات که س و گرب له  ن م  م ئه رده به ڕ

ری داگیرکاران نه و  ونی شاعیره خه  نه  چونکه ی کورد وه ته ی نه مافه ر  ب ھه ده و  مافه  وه  ئه ،خ

ه ویش دروست بوونی ده ئه  بگات کهپ ی  کورد کۆشانی  ھه ویش به  ئه تی کوردی یه و وڵ وت

ته خه ی  مپینی ڕاپرسی ودیاری کردنی مافی چاره ڕیگای که  م له رھه به  کی کوردستان د

   .خۆنووسین 


